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Varetagelse af regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest
Som regionsrådet tidligere er orienteret om, har Regionspsykiatrien
Vest i en længere periode manglet læger. Regionspsykiatrien Vest har
nu så lav bemanding af speciallæger i psykiatri, at afdelingen ikke på
nuværende tidspunkt kan varetage sine funktioner på regionsfunktionsniveau.
I dette notat beskrives udfordringerne ift. at overholde Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af specialfunktioner, herunder kort om
den nuværende personalesituation, og administrationens forslag til
den varetagelse af de 7 regionsfunktioner for borgere i Regionspsykiatrien Vests optageområde.
Udfordringerne ift. at overholde Sundhedsstyrelsens krav til
varetagelse af specialfunktioner
Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket godkendt til at varetage 7 regionsfunktioner vedr. demens, skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og traumatiserede flygtninge.
Specialiserede funktioner, herunder regionsfunktioner, er undersøgelser og behandlinger, som fx er sværere eller vedrører færre patienter
end andre funktioner. Det er 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 Sundhedsstyrelsens generelle krav til varetagelse af specialfunktioner er, at der som udgangspunkt skal være minimum 3 speciallæger med specifikke kompetencer til at varetage en given specialfunktion på et sygehus inden for det pågældende speciale og på det pågældende niveau for at sikre tilstrækkelig kapacitet og robusthed i
funktionen. Den enkelte speciallæge kan dog godt have specifikke
kompetencer til at varetage flere specialfunktioner.
Specifikt ift. regionsfunktioner i psykiatri, er det endvidere et krav, at
det skal være muligt at få assistance fra en speciallæge i psykiatri i
løbet af kort tid.
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Regionen har pligt til at informere Sundhedsstyrelsen, hvis disse krav for opretholdelse af specialfunktionen ikke længere er til stede, og har derfor været i løbende dialog med styrelsen om
udfordringerne i Regionspsykiatrien Vest.
Den nuværende lægesituation i Regionspsykiatrien Vest
Der er på nuværende tidspunkt en meget begrænset dækning af fastansætte speciallæger i
Regionspsykiatrien Vest. På grund af den langvarige mangel på læger i Regionspsykiatrien
Vest, har det været nødvendigt at sikre lægedækningen på andre måder end ved ordinære ansættelser i henhold til overenskomsterne. Der er derfor indgået konsulentaftaler med overlæger på særlige vilkår. Her er typisk tale om ældre/pensionerede læger, der er behjælpelige få
timer. En anden udfordring med konsulentaftaler er, at vilkårene er til fri forhandling og typisk
er der tale om få timer og stort honorar. Der er endvidere indgået aftale med vikarbureauerne.
Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om, hvordan speciallægerne skal ansættes/tilknyttes specialfunktionerne. Speciallægerne skal dog have specialisering inden for psykiatri for at varetage
regionsfunktion. Når det er sagt, så er de ordinære ansættelser i henhold til overenskomsterne
dog at foretrække, da de øvrige ansættelser er mere sårbare og typisk kun er indgået for kortere perioder. De er dermed ikke bæredygtige i længden.
Samlet set betyder den aktuelle lægedækning, at situationen meget skrøbelig. Det er på den
baggrund vurderingen, at der med den aktuelle lægebemanding ikke er den tilstrækkelige kapacitet og robusthed til at varetage de 7 regionsfunktioner.
Nedenfor er en oversigt over den nuværende dækning af speciallæger i psykiatri i Regionspsykiatrien Vest.
Tabel 1. Nuværende dækning af speciallæger i psykiatri i Regionspsykiatrien Vest

Speciallæger i psykiatri
ansat på ordinære vilkår (i
henhold til overenskomst)
Speciallæger ansat med
konsulentaftaler

Vikaransættelser gennem
vikarbureau

















2 overlæger, fuldtid
1 overlæge, fuldtid, på barsel til 2022
1 speciallæge, 14,8 timer om ugen
1 speciallæge, 7,4 timer om ugen
1 afdelingslæge, 4 timer om ugen
1 speciallæge, 30 timer om ugen (varetager alene lægelige administrative opgaver og har således ingen patientkontakt)
1 overlæge, 21 timer om ugen
1 overlæge, 45 timer om ugen
1 speciallæger, gennemsnitligt 26 timer om ugen
1 overlæge, 7,5 timer om ugen
2 speciallæger, 14,8 timer om ugen
1 afdelingslæge, 29,6 timer om ugen
1 overlæge, 22,2 timer om ugen
1 speciallæge 37 timer om ugen
1 speciallæge 29,6 timer om ugen

Forslag til varetagelse af regionsfunktionspatienter fra Regionspsykiatrien Vest
På baggrund af de langvarige udfordringer med at sikre lægedækning, samt den nuværende
bemanding i Regionspsykiatrien Vest ser Region Midtjylland sig nødsaget til at frasige sig de 7
regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest.
Ansvaret for behandlingen af regionsfunktionspatienterne flyttes til hhv. Afdeling for Psykoser
og Afdeling for Depression og Angst i AUH Psykiatrien. Afdeling for Psykoser og Afdeling for
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Depression og Angst er jf. Specialeplanen godkendt til at varetage de samme regionsfunktioner.
For at sikre, at der fortsat kan tilbydes samme høje behandlingskvalitet i hele regionen etableres der udefunktioner i Herning/Gødstrup, hvor behandlerteams fra AUH Psykiatrien varetager
specialfunktionerne med fremmøde svarende til behov. Hyppigheden for fremmøde for de enkelte regionsfunktioner fastlægges under hensynstagen til behovet og antallet af patienter.
Antallet af patienter med behandling på regionsfunktionsniveau varierer hele tiden. Det skyldes
bl.a., at patienter, som måske i starten har brug for mere specialiseret behandling, senere i
behandlingsforløbet får brug for mindre specialiseret behandling og derfor ikke længere behandles på regionsfunktionsniveau. Det er en tommelfingerregel i sundhedsvæsenet, at 5-10
% af patienterne i kortere eller længere perioder har brug for mere specialiseret behandling.
Regionspsykiatrien Vest har aktuelt ca. 150 patienter, der modtager behandling på regionsfunktionsniveau. Der pågår aktuelt et arbejde med at gennemgå patienterne og få et overblik
over, hvilke patienter der skal forblive på hovedfunktionsniveau, og hvilke der er på regionsfunktionsniveau, og dermed overgår til afdelingerne i AUH Psykiatrien.
I praksis vil varetagelsen af funktionerne foregå sådan, at teams fra AUH Psykiatrien varetager
opgaven i samarbejde med behandlere i Regionspsykiatrien Vest. I nogle tilfælde vil teamet
overtage behandlingen helt og i andre vil teamet samarbejde med nuværende behandler.
Der vil både være mulighed for, at behandlerteamet fra AUH Psykiatrien har fremmøde i Herning/Gødstrup og ved at patienterne har mulighed for kontakt med behandlere på virtuelle
platforme. Hyppigheden for fremmøde for de enkelte regionsfunktioner fastlægges under hensynstagen til behovet og antallet af patienter.
Da antallet af patienter inden for de to regionsfunktioner 'PTSD' og 'traumatiserede flygtninge'
udgør en stor andel af den samlede patientgruppe i Psykiatrisk Traumeklinik i Regionspsykiatrien Vest, arbejdes der på at finde en samlet løsning for både hovedfunktion og regionsfunktion
for at sikre en robust organisering af behandlingstilbuddet.
Der vil dermed ikke blive ændret på den geografiske tilgængelighed for patienterne, der stadig
vil kunne blive behandlet i Herning/Gødstrup, hvor der således stadig vil være en ambulant behandlingstilbud for regionsfunktionspatienterne.
Tabel 2. Plan for varetagelse af regionsfunktionspatienter for hver af de 7 regionsfunktioner
Demens med
svær adfærdsforstyrrelse

Skizofreni og
skizofrenilignende tilstande
7

Affektive lidelser

Personlighedsforstyrrelser

27

10

5

93

Afdeling for Psykoser, AUH

Afdeling for Psykoser, AUH

Afdeling for Depression
og Angst, AUH

Afdeling
for Psykoser,
AUH

Afdeling for Depression
og Angst, AUH

Løsning

Udefunktion

Udefunktion

Udefunktion

1-2 gange månedligt

1-2 gange månedligt

Udefunktion
1-2 gange månedligt

Udefunktion

Omfang

Afdeling
for Depression
og Angst,
AUH
Udefunktion
3-4 gange månedligt

Aktuelt
antal patienter
Modtagende afdeling

3

1-2 gange månedligt

ADHD

Traumatiserede
flygtninge

PTSD

Dagligt (udefunktion
dækkes af et team bestående af flere faggrupper)
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