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Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det
specialiserede socialområde behandlede på mødet den 10. august en
sag vedr. omorganisering af Regionspsykiatrien Vest.
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Under behandlingen rejste udvalget en række spørgsmål, hvoraf en
del blev besvaret dels mundtligt under mødet og dels skriftligt i
notatet ”Bemærkninger til høringssvar Omorganisering af
Regionspsykiatrien Vest”, som blev udsendt til regionsrådet den 11.
august.
Udvalgets resterende tre spørgsmål besvares i dette notat.
Tidsplan for Gødstrup
De kommende planer om eventuelt at udskyde projekter i
investeringsplanen forventes ikke at have betydning for
Regionspsykiatrien Vests udflytning til DNV Gødstrup.
Indflytningstidspunktet forventes derfor fortsat at være primo 2020.
Omkostninger forbundet med at flytte 11 senge midlertidigt til Herning
Såfremt regionsrådet godkender modellen for omorganisering af
Regionspsykiatrien Vest, vil Regionspsykiatrien Vest beslutte, hvordan
der frigives plads til at etablere 11 senge i Herning. Etablering af
yderligere senge vil kræve større anlægsomkostninger, og dette synes
uhensigtsmæssigt i lyset af, at Regionspsykiatrien Vest inden for få år
skal samles i Gødstrup.
Regionspsykiatrien Vest har overvejet følgende muligheder:
1) Det nyetablerede ambulatorium i Herning inddrages og ændres
til et sengeafsnit med plads til 7 senge. Derudover inddrages
samtalerum på E1, E2, E3 og E4 til indretning af enestuer,
således at der kan etableres i alt 11 senge. Af faglige og

sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at være én patient på hver stue.
Konsekvensen af denne løsning er, at der ikke er ledig kapacitet i tilfælde af
overbelægning.
2) Der opsættes en pavillon, hvor der kan etableres ambulatoriefaciliteter, hvorved der
frigives plads til 11 senge. Denne løsning er blandt andet gennemført på Hospitalsenhed
Vest. Da byggeprocessen tager tid, er dette ikke en løsning, som på kort sigt vil løse de
pladsmæssige udfordringer. Grundet tid til byggeproces, er det ikke en løsning som på
kort sigt vil løse de pladsmæssige udfordringer. Det kan desuden synes
uhensigtsmæssigt at bygge nyt i Herning, når Regionspsykiatrien Vest inden for få år
skal samles i Gødstrup.
3) Ambulatorium for affektive lidelser samles i Holstebro. Derved frigøres lokaler til de 11
senge. Der vil derfor ikke være behov for yderligere tiltag ud over en intern
omorganisering.
Det vurderes umiddelbart, at de økonomiske omkostninger i alle tre modeller kan holdes inden
for psykiatriens budget.
Tilbagemelding vedr. henvendelse fra speciallæge
Sent tirsdag d. 9. august om aftenen blev der rettet fornyet henvendelse fra den speciallæge
fra Herning, der tidligere har tilbudt at tage del i vagtarbejdet i Holstebro (jf. notatet
”Redegørelse vedr. aktuelle udfordringer i Regionspsykiatrien Vest).
På den baggrund har Psykiatri og Socialledelsen fredag d. 11. august haft en drøftelse med
den pågældende speciallæge. Resultatet af disse drøftelser vil blive fremlagt på udvalget vedr.
psykiatriområdet og det specialiserede socialområdes ekstraordinære møde den 15. august.
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