Psykiatrien i
Region Midtjylland
Psykiatristaben

Høring vedr. udsættelse af flytningen af de særlige pladser i
Viborg til Gødstrup

Baggrund:
Regionspsykiatrien Vest har i en længere periode manglet læger og
oplevet ubesatte I- og H-stillinger. Hospitalsledelsen og
afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest har de seneste år arbejdet
fokuseret på løsninger ift. at tiltrække og fastholde læger i
Regionspsykiatrien Vest. Situationen med lægebemandingen i
Regionspsykiatrien Vest er nu så kritisk, at der er behov for både
akutte og mere langsigtede strukturelle løsninger ift. at håndtere
problemstillingen.
Hospitalsledelsen og afdelingsledelserne i Psykiatrien har igangsat en
langsigtet indsats omkring at skabe en robust psykiatri i Region
Midtjylland. En indsats som forventes at løbe over flere år. Målet er,
at alle borgere uanset hvor i regionen de bor, skal have den samme
psykiatriske behandling. Det kræver, at vi skal finde robuste,
holdbare og langsigtede løsninger.
Hospitalsledelsen har sammen med afdelingsledelserne i Psykiatrien
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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Grundet den akutte situation er der dog også behov for, at iværksætte løsninger på den korte
bane for at sikre en midlertidig robustgørelse af Regionspsykiatrien Vest. Derfor sender
hospitalsledelsen et forslag i høring i MED-systemet vedr. udsættelse af flytningen af de
særlige pladser i Viborg til Gødstrup.
Høring vedr. udsættelse af flytningen af de særlige pladser i Viborg til Gødstrup
Hospitalsledelsen sender hermed følgende forslag i høring i MED-systemet med henblik på, at
regionsrådet på møde den 28. april godkender et forslag om, at den oprindeligt planlagte
flytning af de særlige pladser fra Viborg til Gødstrup udsættes indtil videre. Dette med henblik
på:
A. At aflaste Regionspsykiatrien Vest og 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 stærke faglige miljø, der er opbygget omkring de særlige
pladser i Viborg med en velfungerende ledelsesorganisering, speciallægedækning og
plejepersonale
Regionspsykiatrien Vest modtager allerede 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. Modsat de særlige pladser forventes det
affektive sengeafsnit dog i mindre grad at belaste Regionspsykiatrien Vest, da det kan
integreres i det eksisterende affektive sengeafsnit i afdelingen. Det forventes derfor ikke i
betydelig grad at medføre et øget pres ift. læge- og plejebemandingen, hvorimod opstarten af
et helt nyt sengeafsnit i forhold til en udfordrende målgruppe præget af både svær psykisk
sygdom og misbrug – som afdelingen aldrig har varetaget – forventes at medføre en betydelig
belastning for Regionspsykiatrien Vest. Endvidere har de særlige pladser i Viborg haft en høj
belægning.
Ved at udsætte flytningen tilføres Regionspsykiatrien Vest ikke nye opgaver, og det faglige
miljø omkring de særlige pladser i Viborg kan fastholdes. En sådan løsning vurderes at være til
gavn for både patienter, personalet i de særlige pladser samt Regionspsykiatrien Vest som
helhed, som vil få bedre tid til at varetage allerede eksisterende opgaver.
Tidsplan for høringsprocessen vedr. forslag om udsættelse af flytningen af de særlige
pladser i Viborg til Gødstrup
5. marts
Udsendelse af høringsmateriale om forslag til HMU samt LMU for RP Midt og RP
kl. 12.00
Vest
19. marts
Deadline for fremsendelse af høringssvar fra LMU'erne til HMU sekretariatet, som
kl. 12.00
samler disse og sender alle høringsvar til hospitalsledelsen og HMU
22. marts
Frist for HMU medlemmer for at indsende bemærkninger
kl. 10.00
Formandskabet udarbejder derefter samlet høringssvar på vegne af HMU
23. marts
Hospitalsledelsen behandler de indkomne høringssvar og på den baggrund
fremsendes forslag til direktionen
14. april
Orienteringssag/efterretningssag i Psykiatri- og socialudvalget
20. april
Orienteringssag/efterretningssag i Forretningsudvalget
28. april
Behandling af sagen i regionsrådet
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