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Emne

Psykiatriens beredskaber ved COVID-19 og i forhold til
de nye mutationer m.v.

Orienteringer og drøftelser:
Indledningsvis orienterer Tina om, at der er begrænset nyt vedr.
COVID-19 situationen, da der for øjeblikket er ro på området.
For så vidt angår vaccinesituationen oplyser Claus, at Det Europæiske
Lægemiddelagentur i dag (7. april 2021) afholder pressemøde, hvor
resultatet af undersøgelserne af mulig sammenhæng mellem
AstraZeneca-vaccinen og blodpropper fremlægges.
Desuden orienterer Claus om, at der senere i dag er møde i den
regionale vaccinegruppe.
Tina oplyser, at resten af dette møde vil omhandle forslag fra Henrik
om, at ledelsen kort orienterer om frasigelse af regionsfunktioner i RP
Vest og robustgørelse af Psykiatrien.
Hospitalsledelsen og afdelingsledelserne har igangsat en langsigtet
indsats for generelt at skabe en robust psykiatri. På grund af
lægesituationen i RP Vest vil det være nødvendigt at frasige en række
regionsfunktioner for at opfylde Sundhedsstyrelsens krav om
robusthed.
For øjeblikket afventes den politiske beslutning i Regionsrådet den
28. april 2021.
Der lægges op til en særskilt løsning for Traumeklinikken, idet PTSD
som tjenesterelateret og traumatiserede flygtninge udgør et
forholdsvis højt antal regionspatienter. Efter regionsrådsbeslutningen
vil der i så fald køre en særskilt proces herom.
Flere af FTR´erne er tirsdag den 6. april 2021 blevet kontaktet af
Dorthe vedr. forslaget om etablering af en regionsdækkende
traumeklinik med fysisk placering i Skejby og Holstebro/Gødstrup.
Der har været afholdt indledende møder med ADA og RP Vest mhp.
at undersøge og afklare, hvordan en evt. regionsdækkende
traumeklinik bedst kan etableres.
Da der var begyndt at gå rygter om, at Traumeklinikken i RP Vest
lukkes eller flyttes, har Hospitalsledelsen den 6. april 2021 orienteret
funktionslederne, medarbejdergruppen samt LMU i RP Vest.
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Den evt. regionsdækkende traumeklinik vil være fordelt på to
matrikler Holstebro – senere Gødstrup og i Skejby.
Traumeklinikkens
patienter
Holstebro/Gødstrup.

vil

fortsat

blive

behandlet

i

Medarbejdere som i dag arbejder i Holstebro – senere Gødstrup får
ny ledelse (Klinik for PTSD og Angst i ADA), men arbejdsstedet er det
samme.
Medarbejdere som i dag udelukkende løser opgaver i Traumeklinikken
fortsætter med de samme opgaver.
Enkelte medarbejdere – lægesekretærer og socialrådgivere – løser
opgaver for flere klinikker, herunder Traumeklinikken. For disse vil
der blive en særskilt personaleproces, hvor det afklares, hvilke
opgaver medarbejderne fremover skal løse, og hvilken ledelse
medarbejderne skal referere til.
Efter
Regionsrådets
beslutning,
sendes
forslaget
om
regionsdækkende traumeklinik i høring i HMU og LMU i RP Vest og
ADA.
Det understreges, at der ikke er tale om en afvikling af RP Vest, men
en opbygning mhp. at blive robust.
Henrik opfordrer til, at der afholdes et ekstraordinært HMU mhp.
information til den samlede psykiatri om indsatserne og planerne for
robustgørelse af Psykiatrien.
For så vidt angår de mails som den 6. april 2021 blev udsendt til
medarbejderne i hhv. Traumeklinikken i RP Vest og Klinik for PTSD og
Angst i ADA, opfordrer Henrik til, at disse mails ved fremtidige
processer tilgår FTR cc.
Rose-Marie foreslår at ledelsen overvejer muligheden for, at
medarbejdere kan komme med input til indsatser vedr.
robustgørelsen således, at disse kan komme med i de samlede
betragtninger.
Det blev aftalt, at
 der indkaldes til et ekstraordinært HMU mhp. information til
den samlede psykiatri om indsatserne og planen for
robustgørelse af Psykiatrien
 der udsendes mail til FTR-gruppen vedr. information om
robustgørelse af Psykiatrien herunder information om
fokusgrupper/workshops.
Eventuelt
Næste møde: 23. april 2021.
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