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Tvingende robustgørelse af Regionspsykiatrien Vest

Som Psykiatri- og socialudvalget blev orienteret om på mødet den
13. januar, har Regionspsykiatrien Vest i en længere periode manglet
læger og oplevet ubesatte I- og H-stillinger. Hospitalsledelsen har de
seneste år arbejdet fokuseret på løsninger ift. at tiltrække og
fastholde læger i Regionspsykiatrien Vest. Men efter yderligere to
læger har meldt deres afgang, og flere er i vente hen over de
kommende måneder, er situationen nu så kritisk, at der er behov for
både akutte og mere langsigtede strukturelle løsninger ift. at
håndtere problemstillingen. Senest har den ledende overlæge sagt
op, hvor stillingen er på vej i opslag. Hermed har afdelingen aktuelt
kun to fasttilknyttede speciallæger.
Som Psykiatri- og socialudvalget ligeledes blev orienteret om på
mødet den 13. januar 2021 og regionsrådet på temadagen den 25.
januar 2021, så igangsættes en langsigtet indsats omkring en robust
psykiatri i Region Midtjylland (tidligere bæredygtig psykiatri). En
indsats, som løber over flere år.
Målet er, at alle borgere uanset hvor i regionen de bor, skal tilbydes
den samme psykiatriske behandling. Det kræver, at vi skal finde
robuste, holdbare og langsigtede løsninger.
Hospitalsledelsen har iværksat en lang række initiativer, som alle har
til formål på den lange bane at robustgøre psykiatrien i Region
Midtjylland.
Nedenstående figur viser nogle af de forskellige initiativer, der indtil
videre er taget på hospitalsniveau.
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Side 1

Grundet den akutte situation er behandlingsansvaret for retspsykiatriske patienter og
psykosepatienter på hovedfunktions- og regionfunktionsniveau midlertidigt flyttet fra
Regionspsykiatrien Vest til andre afdelinger frem til den 1. maj 2021. Dette indebærer
ligeledes håndteringen af patienter fra Udrejsecenter Kærshovedgård, der har udgjort en
udfordring for afdelingen de seneste par år. Men der er her og nu behov for yderligere tiltag
for at sikre en midlertidig robustgørelse af Regionspsykiatrien Vest.
Det handler om to tiltag:



at udsætte flytningen af de særlige pladser fra henholdsvis Viborg og Aarhus til
Gødstrup i efteråret 2021
at ændre håndteringen af regionsfunktionspatienter i Regionspsykiatrien

Det er vurderingen, at disse to tiltag er nødvendige for at sikre Regionspsykiatrien Vest på kort
sigt.
Nedenfor beskrives de to tiltag
Udsætte flytningen af de særlige pladser i Viborg til Gødstrup
Det indstilles, at den oprindeligt planlagte flytning af de 14 særlige pladser fra Viborg og 2
særlige pladser fra Aarhus Universitetshospital Psykiatrien til Gødstrup udsættes indtil videre
med henblik på:

Side 2

A. At robustgøre Regionspsykiatrien Vest og aflaste det hårdt pressede personale i at
opstarte et nyt sengeafsnit med særlige pladser midt i en flytteproces og den
nuværende lægemangel i afdelingen
B. At fastholde det nuværende faglige miljø omkring de særlige pladser i Viborg med en
velfungerende ledelsesorganisering, speciallægedækning og plejepersonale – og herved
forhindre en omfattende personaleflugt
Regionspsykiatrien Vest modtager ved udflytningen til Gødstrup i efteråret 2021 et affektivt
sengeafsnit, der har været placeret i Viborg siden de psykiatriske sengepladser i Holstebro
lukkede i 2017 grundet lægemangel. Det vurderes, at dette sengeafsnit kan integreres i det
eksisterende affektive sengeafsnit i Regionspsykiatrien Vest, da det – modsat de særlige
pladser – i mindre grad forventes at belaste Regionspsykiatrien Vest. Flytningen af de affektive
sengepladser forventes derfor at kunne håndteres med den aktuelle læge- og
plejepersonalebemanding. Derimod vil opstarten af et helt nyt sengeafsnit med særlige pladser
og dermed en udfordrende målgruppe præget af både svær psykisk sygdom og misbrug – som
afdelingen aldrig har varetaget – medføre en betydelig belastning for Regionspsykiatrien Vest.
Dette skærpes af, at de særlige pladser i Viborg har haft en høj belægning.
Derudover er der en overhængende risiko for, at det nuværende faglige miljø omkring de
særlige pladser i Viborg vil blive svækket kraftigt ved flytningen på grund af, at ledelse, læger
samt plejepersonale frygtes at ville søge væk. En proces, der ifølge afdelingsledelsen i
Regionspsykiatrien Midt allerede er påbegyndt.
Intentionen med at udsætte flytningen er at robustgøre Psykiatrien ved ikke at tilføre
Regionspsykiatrien Vest nye opgaver i en periode, og ved, at det faglige miljø omkring de
særlige pladser i Viborg i en periode fastholdes. En sådan løsning er til gavn for patienterne, og
giver samtidigt mulighed for, at personalet i Regionspsykiatrien Vest som helhed får bedre tid
til at varetage allerede eksisterende opgaver.
Midlertidig frasigelse af regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest – men ikke i
Vestjylland
Specialiserede funktioner, herunder regionsfunktioner, er undersøgelser og behandlinger, som
fx er sværere, dyrere eller vedrører færre patienter end andre funktioner. I modsætning hertil
varetages der på hovedfunktionsniveau opgaver af mere begrænset kompleksitet, hvor både
sygdomme, undersøgelser og behandlinger er hyppigt forekommende, og hvor
ressourceforbruget ikke giver anledning til en samling af ydelserne på specialfunktionsniveau.
Regionerne skal med års mellemrum ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at varetage
specialfunktioner på de enkelte matrikler. Ansøgningerne godkendes af regionsrådet. Det er
dog Sundhedsstyrelsen, der i sidste ende fastsætter, hvilke krav der skal være opfyldt, for at
et hospital kan varetage en specialfunktion og bestemmer, hvor de enkelte specialfunktioner
skal placeres. Et af de generelle krav er blandt andet, at der som udgangspunkt skal være
minimum 3 speciallæger til at varetage en konkret specialfunktion. Regionen har pligt til at
informere Sundhedsstyrelsen, hvis disse krav for opretholdelse af specialfunktionen ikke
længere er til stede, og det er dette, som er tilfældet i Regionspsykiatrien Vest.
Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket godkendt til at varetage 7 regionsfunktioner vedrørende
 Demens
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Skizofreni
Affektive lidelser
Personlighedsforstyrrelser
ADHD
PTSD
Traumatiserede flygtninge

På baggrund af de skitserede udfordringer vedr. lægesituationen i Regionspsykiatrien Vest
pågår der aktuelt en dialog med Sundhedsstyrelsen vedrørende at afdelingen ser sig nødsaget
til at frasige sig ansvaret for behandling af patienter i disse regionsfunktioner. Dette gøres i en
periode på mindst 2-3 år, da afdelingen ikke overholder Sundhedsstyrelsens krav for
behandling af patienter på regionsfunktion – heraf særligt adgangen til kvalificerede
speciallæger.
For at sikre, at patienter i hele regionen fortsat kan tilbydes behandling på samme høje
niveau, etableres der for nuværende Regionsfunktionsklinikker i Herning, som
regionsfunktionerne i Afdeling for Depression og Angst samt Afdeling for Psykoser har ansvaret
for at bemande. Konkret betyder det, at personalet fra Aarhus Universitetshospital kommer til
Regionspsykiatrien Vest for at varetage behandlingen. Patienterne vil således blive behandlet
af dér, hvor de plejer. Med denne løsning har hospitalsledelsen fokus på, at der blot vil være
tale om en organisatorisk ændring, mens patienterne i den vestlige del af regionen ikke vil
opleve en forskel i forhold til tilgængeligheden til regionsfunktionerne.
Der forelægges til april en indstilling til politisk beslutning i Psykiatri- og socialudvalget og
regionsrådet ift. at præsentere løsningsmuligheder, der kan skabe en robust organisering af
specialfunktionerne i Psykiatrien i Region Midtjylland, der både sikrer en høj faglig behandling
over for patienterne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens beskrivelser samtidig med
en geografisk hensyntagen til alle regionens borgere.
Psykiatrien er aktuelt i gang med en intern proces ift. at afdække, hvilke personalemæssige
samt kliniske hensyn ovenstående fordrer med henblik på at kunne udarbejde den samlede
plan for håndtering af specialfunktioner i Psykiatrien, der vil blive forelagt regionsrådet i april
og efterfølgende skal præsenteres for Sundhedsstyrelsen.
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