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Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det
specialiserede socialområde, forretningsudvalget samt regionsrådet
blev på møderne i september 2016 forelagt forslag til tre
løsningsmodeller for omorganisering af Regionspsykiatrien Vest.
Dette skyldes store udfordringer med at rekruttere
overlæger/speciallæger til Holstebro.
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På møderne blev det besluttet, at Psykiatri og Social skulle arbejde
videre med model 21, som bl.a. kræver, at der er to speciallæger til
rådighed i Holstebro. I den mellemliggende periode har den
nuværende overlæge imidlertid opsagt sin stilling med fratrædelse
31. januar 2017. Dette betyder, at Holstebro - på trods af intensive
forsøg på at rekruttere/fastholde de nødvendige lægeressourcer pr. 1. februar 2017 står uden overlæger/speciallæger til at varetage
sengeafsnittet.
Det er for nuværende ikke muligt at gennemføre model 1 og 2 i de
oprindelige løsningforslag, da begge modeller kræver, at der er to
overlæger/speciallæger til rådighed i Holstebro. Af
patientsikkerhedsmæssige grunde er det nødvendigt, at iværksætte
en nødplan for Regionspsykiatrien Vest, som er mulig at gennemføre
med virkning fra d. 1. februar 2017.
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Notat: Tre modeller – Regionspsykiatrien Vest er vedlagt som bilag til mødet i det rådgivende
udvalg vedr. psykiatriområdet og det specialiserede socialområdet på mødet d. 14. september
2016, forretningsudvalget d. 20. september 2016, samt regionsrådet d. 28. september 2016
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Nødplanens elementer
Psykiatri- og Socialledelsen har taget udgangspunkt i en række overordnede principper for den
foreliggende nødplan. Det er følgende principper:
•
•
•
•
•
•
•

mindst mulig indgriben
samling af funktioner
opretholdelse af mest mulig sengekapacitet
størst mulig geografisk nærhed for patienten til behandling
der søges etableret en løsning, som er stabil og holdbar
hensyn til de forhold som blev fremført i LMU-høringssvaret fra Regionspsykiatrien Vest
i august måned 2016
alle ansatte i Holstebro vil blive tilbudt en stilling i forbindelse med nødplanen

Det vurderes ikke muligt at flytte alle senge til Herning, da der skal tages hensyn til pressede
lægefaglige ressourcer og snævre fysiske rammer i Herning. Det vil derfor være nødvendigt, at
placere nogle af sengene på en anden lokation end Herning.
I denne sammenhæng vurderes Regionspsykiatrien Midt, Viborg, at være det mest oplagte
valg. Dette skyldes den geografiske nærhed, samt at Regionspsykiatrien Midt og
Regionspsykiatrien Vest i forvejen på en række områder samarbejder om udvalgte
patientgrupper. Fordelingen af sengene i Herning og Viborg er bestemt af de fysiske rammer
samt ønsket om at bevare den eksisterende sengekapacitet. Placeringen af senge i Viborg er
ikke en permanent løsning.
Nødplanen har følgende tre elementer til erstatning af de 17 stationære senge og 6
lavintensive senge2 i Holstebro:

Regionspsykiatrien Vest
Holstebro
•

Der etableres én samlet funktion i det tidligere sengeafsnit i Holstebro, som indbefatter
det nuværende akut ambulante team (AAT) og 6 regionale akutdøgnpladser3.
Akutdøgnpladserne vil blive opbygget ud fra de samme principper, som der er for Akut
Døgn-tilbuddet i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Det vil derfor også blive forsøgt at
etablere et samarbejde med kommunerne omkring dette tiltag.
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Lavintensive senge, rummer patienter med behov for døgnindlæggelse med fokus på blandt
andet tilpasning af medicinsk behandling samt forebyggelse af forværring af deres
sygdomstilstand. Til de lavintensive senge skal der være tilknyttet en læge.
3

Akutpladserne kræver ikke et lægeligt beredskab i vagttiden, idet patienten ved
sygdomsforværring indlægges via vagtlægen på en psykiatrisk afdeling. I dagtiden på
hverdage kan patienter ved behov vurderes af læger fra de ambulante funktioner.
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Målgruppen for akutdøgnpladserne er patienter fra Holstebro, Lemvig samt Struer
Kommuner. Akutdøgnpladserne har til formål at stille et kortvarigt døgnophold til
rådighed for patienten med henblik på at forebygge en forværring af
sygdomstilstanden, give tryghed og stabilisering og undgå indlæggelse på en
psykiatrisk afdeling.
Til varetagelse af den nye funktion overgår de ansatte, som i dag er tilknyttet AAT, og
derudover tilføres funktionen yderligere ansatte fra personalet i sengeafsnit P1 i
Holstebro.
•

Lægedækningen af akutdøgnpladserne i Holstebro varetages af lægerne i
Regionspsykiatrien Vest herunder med forventet tilstedeværelse 2 – 3 gange om ugen.

•

Det psykiatriske tilsyn på de somatiske afdelinger i Holstebro varetages på følgende vis:
Det planlagte tilsyn varetages af det ambulante personale i Holstebro, mens det akutte
tilsyn varetages enten gennem telefonisk kontakt eller ved overflytning af patienten til
Herning.

•

Øvrige ambulante funktioner fortsætter.

Herning
•

Der etableres 6 senge i det nuværende ambulatorium i E6, som er et tidligere
sengeafsnit.
Målgruppen er som udgangspunkt patienter med affektive lidelser, der som
udgangspunkt bor i Herning, Ikast-Brande samt Ringkøbing-Skjern Kommuner.
Til varetagelse af det nye sengeafsnit tilføres ansatte fra personalet i sengeafsnit P1 i
Holstebro.
For at få plads til de 6 senge vil der ske en intern omfordeling/flytning af ambulante
funktioner og kontorpladser i Herning.

Regionspsykiatrien Midt
Viborg
•

Der etableres 11 senge i Søndersøparken 21 1. sal.

•

Målgruppen er som udgangspunkt patienter med affektive lidelser, der som
udgangspunkt bor i Holstebro Kommune, Lemvig Kommune samt Struer Kommune.
Til varetagelse af sengeafsnittet tilføres ansatte fra personalet i sengeafsnit P1 i
Holstebro. Personalet vil indgå som en del af organisationen i Regionspsykiatrien Midt.

Side 3

Der vil ske en intern omfordeling/flytning af de ambulante funktioner og kontorpladser,
der har til huse i Søndersøparken 21 1. sal, Viborg.

Generelt
Akutte henvendelser/henvisninger om eventuel indlæggelse fortsætter uændret ved kontakt til
afdelingen i Herning. Ud fra en konkret vurdering af patientens sygdomsgrad og historik
afklares det præcise indlæggelsessted, idet hovedprincippet er, at patienten færdigbehandles
det sted, hvor patienten er indlagt. Det er indlæggelsesstedet, som etablerer kontakten til de
ambulante funktioner i Vest.
Oversigt over sengefordeling:
Antal senge
Holstebro
Nuværende
17 alm. 6
lavintensive
Nødplan
6 akutdøgnpladser
* Hertil kommer 28 retspsykiatriske senge.

Herning
50 alm. senge

Viborg
52 alm. senge*

56 alm. senge

63 alm. senge*

Opsamling
Nærværende nødplan beskriver rammerne og principperne for fordeling af de nuværende
senge i Holstebro. Der er dog stadig en række uafklarede områder, som skal afdækkes
nærmere i den kommende periode, eksempelvis:
•
•
•

den konkrete fysiske placering af de ambulante funktioner, der skal flyttes rundt internt
i afdelingerne mv.
fordeling af antal ansatte mellem de enkelte afdelinger og funktioner
opgave- og samarbejdsflader for sengene i Viborg

Til præferencerunden der afholdes i uge 51, vil der blive oplyst antal ansatte fordelt på
faggrupper, der skal tilknyttes akutdøgnpladserne samt sengene i Herning og Viborg.
Konkretisering af den daglige opgave- og arbejdsdeling mellem Regionspsykiatrien Vest og
Regionspsykiatrien Midt vil blive udarbejdet i en særskilt samarbejdsaftale.
Da medarbejderne i henholdsvis Regionspsykiatrien Midt og Regionspsykiatrien Vest er central
part i den kommende periode, vil de blive holdt tæt orienteret om de tiltag, som igangsættes.
Vi tilstræber et højt informationsniveau.
Bestræbelserne på at rekruttere speciallæger fortsætter.
Personaleproces
Der er ikke tale om en besparelsessituation, hvilket betyder, at der er brug for alle
medarbejdere.
Der er 54 direkte berørte medarbejdere tilknyttet P1 plus et antal elever og studerende. Der
skal findes en særlig løsning for de medarbejdere i Holstebro, som har delvis tilknytning til P1.
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Det vil blive sikret, at Psykiatri og Social lever op til sine uddannelsesforpligtelser.
Der vil ske en flytning af de relevante medarbejderes tjenestested ud fra gældende
varslingsregler. Varsling sker ud fra en vurdering af, om der er tale om væsentlige eller ikkevæsentlige stillingsændringer.
Der er udarbejdet følgende overordnet tids- og procesplan for håndtering af den
personalemæssige proces. Denne har været drøftet med de faglige organisationer den 16.
december om formiddagen.
•
•
•
•
•
•
•
•

19. december - Ekstraordinært LMU Vest
19. december – Ekstraordinært LMU Midt
19. december - Indkaldelse til præferencerunde
21. december – Regionsrådet - nødplan
21. og 22. december - Afholdelse af præferencerunde
4. og 5. januar - Fremsendelse af høringsbreve/varslingsbreve
16. januar – Høringsfrist for medarbejderne
17. og 18. januar - Fremsendelse af endelige breve til medarbejdere
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