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Administrationen har i processen omkring udarbejdelse af et forslag
til ny masterplan for funktion, opgaver og organisering for Århus
Universitetshospital, Risskov lagt vægt på en bred involvering af
universitetshospitalets medarbejdere og samarbejdspartnere.
Endvidere har administrationen haft stor fokus på løbende
informering af HMU for Psykiatri og Social, afdelingsledelserne og
medarbejderne gennem nyhedsbreve, intranet og på møder om
arbejdet med forslaget til masterplan.
Processen har været opdelt i tre faser: Inspirationsfase, skrivefase og
høringsfase.
Inspirationsfasen
Administrationen afholdt fem brugermøder – fire i Risskov og et i
Viborg – hvor medarbejderne i regionspsykiatrien var inviteret til at
komme med deres input til arbejdet med masterplanen i form af gode
råd og ideer samt stille spørgsmål til psykiatri- og socialledelsen. I alt
godt 250 medarbejdere deltog i møderne og indleverede ca. 600
bidrag.
Endvidere havde administrationen oprettet et blog og debatforum på
intranettet, hvor alle medarbejdere i regionpsykiatrien havde
mulighed for at blive medlem og debattere med hinanden og med
psykiatri- og socialledelsen. Forummet havde i alt 255 medlemmer.
Bidragene blev efterfølgende skrevet sammen og overdraget til en
skrivegruppe.

1-30-74-28-09
Side 1

Skrivefasen
Administrationen nedsatte en skrivegruppe med inddragelse af både afdelingsledelserne,
medarbejderrepræsentanter fra HMU for Psykiatri og Social og Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Aarhus Universitet.
Høringsfasen
Forslaget til masterplanen blev i marts 2010 sendt i høring af regionsrådet til en bred gruppe
af universitetshospitalets aktører og samarbejdspartnere. Høringsparterne omfattede blandt
andet MED-udvalgene i regionspsykiatrien, de faglige råd, kommunerne i regionen, Aarhus
Universitet og bruger- og pårørendeorganisationerne. Der blev modtaget i alt 31 høringssvar.
Administrationen gennemgik efterfølgende de mange bemærkninger i høringssvarene og
reviderede sit forslag til masterplan på baggrund af de indkomne høringssvar.
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