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Psykiatri og Socialledelsen har modtaget høringssvar til nødplan for
Regionspsykiatrien Vest fra følgende parter:







LMU Regionspsykiatrien Midt,
LMU Regionspsykiatrien Vest
HMU i Psykiatri og Social
Personalet i P1, Holstebro
Personalet i Akut Ambulant Team, Holstebro
Agnethe Clemmensen, tovholder for Akut Ambulant Team

Overordnet skal det fremhæves, at Psykiatri og Socialledelsen har
fuld forståelse for, at personalet finder, at der stadig er mange ting
der er uafklaret omkring nødplanen, samt at processen går hurtigt.
Psykiatri og Socialledelsen vil bestræbe sig på at gøre
implementeringen af nødplanen så gennemskuelig som muligt, og
sikre et højt informationsniveau til personalet, men det må også
fremhæves, at situationen i Regionspsykiatrien Vest nødvendiggør en
hurtig proces.
Der fremhæves en række opmærksomhedspunkter samt stilles nogle
konkrete spørgsmål i de fremsendte høringsvar, som der hermed
svares på.
Disse er overordnet set følgende:


Uddannelsesforpligtigelsen
Der vil blive sikret at Psykiatri og Social lever op til sine
uddannelsesforpligtigelser, og dette vil endvidere være et
element i den drejebog som udarbejdes for håndtering af den
personalemæssige proces i forbindelse med gennemførelsen af
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nødplanen.


Særlig bevågenhed for sengene i Viborg i relation til tilhørsforhold til Regionspsykiatrien
Vest
Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Regionspsykiatrien Midt og
Regionspsykiatrien Vest. I denne vil det fremgå, hvorledes man sikrer et tilhørsforhold
til Regionspsykiatrien Vest for personalet der overføres til Viborg, således at de indgår
aktivt i planerne om udflytning til Gødstrup.



Håndtering af tvang i somatikken i Holstebro
Såfremt der er behov for udøvelse af tvang over for en patient, som er indlagt på
Hospitalsenheden Vest, Holstebro, overføres patienten til anden enhed, hvor der er
mulighed for at håndtere patientens somatiske såvel som psykiske sygdom.



Tilførsel af speciallæger til Holstebro fra andre steder i regionen
Psykiatri og Socialledelsen har konstateret, at det ikke er muligt at finde
overlæger/speciallæger til Holstebro. Der er blevet igangsat en række initiativer men på
trods af intensive forsøg på at rekruttere overlæger/speciallæger til Holstebro, også
internt i Psykiatrien er det ikke lykkedes. Af patientkritiske hensyn er det derfor
nødvendigt med en nødplan for Regionspsykiatrien Vest.



6 akutpladser frem for 12 akutpladser
Der etableres 6 akutpladser frem for 12 akutpladser, som det oprindeligt fremgik af de
modeller, som blev sendt i høring i august. Dette skyldes et ønske om at opretholde det
samme antal alm. senge, d.v.s. 17 senge, som der er i dag. Derfor omdannes de
nuværende 6 lavintensive senge til 6 akutdøgnpladser.



Eventuel samling af ambulante funktioner i Holstebro
Nødplanen har fokus på de patientkritiske forhold og derfor er der fokus på
sengeafsnittet i Holstebro. Der har ikke været fokus på de ambulante funktioner.



Geografisk afstand til behandling
Psykiatri og Socialledelsen er enig i, at det er uhensigtsmæssigt med for lang geografisk
afstand til behandling for patienterne. Derfor er det blandt andet Regionspsykiatrien
Midt, som inddrages i nødplanen for Regionspsykiatrien Vest.



Personalets samhørighed
Psykiatri og Socialledelsen har fuld forståelse for personalets bekymring i relation til
ikke længere at skulle arbejde sammen med gode kollegaer, samt en frygt for at miste
ekspertise. Derfor har der blandt andet været fokus på at flytte samlede
enheder/funktioner.
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Antal af senge der flyttes til Viborg
Det er de fysiske rammer samt ønsket om at bevare den eksisterende sengekapacitet
som har ligget til grund for fordelingen af senge mellem Herning og Viborg.



Ressourcetilførsel til Regionspsykiatrien Midt
Psykiatri og Socialledelsen er enig i, at der skal tilføres ekstra ressourcer til
Regionspsykiatrien Midt, med henblik på at kunne løfte opgaven med et sengeafsnit på
11 senge. De økonomiske konsekvenser er endnu ikke beregnet.



Akutdøgnpladser
Arbejdet omkring udvikling af et Psykiatriens Hus i Holstebro er igangsat, og konceptet
omkring dette vil blive udviklet over tid.



Evt. uddannelsesopgave i relation til personalet vedr. konflikthåndtering
Det vil blive undersøgt, hvorvidt det personale som overgår til Viborg har gennemgået
det pågældende konflikthåndteringskursus. Såfremt dette ikke er tilfældet vil
håndtering af dette blive indarbejdet som et element i den konkrete aftale mellem
Regionspsykiatrien Midt og Regionspsykiatrien Vest.



Beslutningsgangen i relation til nødplan
De politiske udvalg er blevet løbende orienteret om situationen i Regionspsykiatrien
Vest, og emnet er blevet behandlet i henholdsvis det Rådgivende udvalg vedr. psykiatri
og det specialiserede socialområde, forretningsudvalget og regionsrådet på møderne
den:
o 10. august 2016
o 15. august 2016
o 14. september 2016
o 20. september 2016
o 28. september 2016
o 9. november 2016
o 15. november 2016
o 7. december 2016
o 13. december 2016

Revision af nødplan
Nødplanen vil blive revideret med udgangspunkt i de indkomne høringssvar, specifikt vil
følgende emner blive berørt:



Økonomi og ressourcefordeling i relation til gennemførelse af nødplan
Håndtering af tvang i somatikken i Holstebro

Side 3



Sikring af tilhørsforhold for personalet i Viborg til Regionspsykiatrien Vest
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