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LMU har den 7. maj 2021 behandlet det fremsendte høringsmateriale
om etablering af en Regionsdækkende Traumeklinik.
Overordnet set erkender LMU nødvendigheden af en ændring, idet
mangel på særligt lægekompetencer har været et længerevarende
problem.
Derfor anerkender vi, at det er en nødvendig løsning i den givne
situation for at give patienter med traumer den bedste behandling.
Vi finder det særligt betydningsfuldt, at der fortsat vil ske behandling
fra to lokaliteter i Vest, nemlig Gødstrup og Holstebro, idet kasernen i
Holstebro er en nær samarbejdspartner.
Sekretærerne står i en situation som LMU vil henlede
opmærksomheden på.
Lægesekretærerne har en bekymring for at skulle deles op, da de har
god erfaring med den nuværende organisering, hvor man arbejder i
teams. Et team der på i alt seks sekretærer og for nuværende bruger
op til 50 % af deres tid i Psykiatrisk Traumeklinik (PTK).
Den måde at arbejde på giver trivsel, fleksibilitet og ekspertviden delt
ud på flere. Teamdækningen har sikret, at der på intet tidspunkt har
været sårbarhed eller manglende sekretærbistand for hverken
patienter eller behandlere. Tilsvarende er der ligeledes en
opmærksomhed på, at der er behov for klare referenceforhold for at
have den samlede bedste opgaveløsning.
Et bekymringspunkt er, at stå i en sårbar og ufleksibel situation ift.,
at der planlægges med 1½ stilling til at løse opgaven i Vest. Her
tænkes på sygdom, ferie, mm.
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Socialrådgiver kompetencer vil i forslaget være en øgning af timetallet. Dette skyldes en faglig
vurdering af et styrket behov for socialrådgiverbistand, hvilket kan genkendes.
For sekretær og socialrådgiver grupperne udtrykker LMU en styrket opmærksomhed for de
afledte konsekvenser i form af faglighed og robusthed i de tilbageværende teams.
Lægesekretærgruppen giver udtryk for, at de ønsker fortsat ledelse under RP Vest.
Ressourcetrækket for Traumeteamet i Vest har varieret over tid.
Vi ønsker patienter med traume behandles med tilstrækkelige ressourcer, men oplever det er
behæftet med en usikkerhed om, hvad dette niveau er, idet målgruppen ændrer sig, og der
har været stor variation over tid ift. antal medarbejdere.
Derfor hilses en evaluering efter et års tid velkommen.
Vi ser sluttelig frem til at afklare kommende udestående elementer i den kommende
Traumeklinik så som TR, AMR struktur, studerende og udviklingsopgaver mm.
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