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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien 
vedrørende ledelsens forslag til nødvendige initiativer, der skal 
medvirke til at nedbringe merforbruget i 2008 og en 
overholdelse af budgettet for 2009 

 
Regionspsykiatriens Hoved-MEDudvalg har på møde den 13. august 
marts 2008 drøftet ledelsens forslag til nødvendige initiativer, der 
skal medvirke til at nedbringe merforbruget i 2008 og en 
overholdelse af budgettet for 2009.  
 
Hoved-MEDudvalget anbefaler, under de givne forudsætninger for 
budgetlægningen for 2009, at det er de udsendte forslag til 
rammereduktioner der forelægges for politikerne. 
 
Medarbejderne i Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien har 
følgende bemærkninger:  
 

• Vi bakker fuldt op om den udtalelse medarbejderne i RMU har 
sendt 24. juni 2008 ved Else Kayser og Marianne Christensen. 

 
• I forhold til psykiatriområdet deler vi bekymringen for at 

medarbejderne endnu engang skal præstere det samme med 
færre ressourcer. 

 
• I psykiatrien er der i forvejen pres på arbejdsmiljøet med 

stigende sygefravær til følge. 
 

• Gennem den sidste lange årrække har der været stigende 
misforhold mellem de personalemæssige ressourcer og 
kravene til behandlingstilbud. 

 
• I psykiatrien ligger omkostningerne primært på køb af 

medarbejdere. Der findes ikke smart ny teknologi, der kan 
effektivisere den personlige kontakt og behandling til den 
psykiatriske patient. Det er derfor svært at omlægge en 
behandling, der kræver mindre ressourceforbrug. 

 
• Kravene til psykiatrien er styrede, der findes 

referenceprogrammer til flere områder, og der er en udvidet 
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behandlingsgaranti, der skal opfyldes. Dette kræver ekstra ressourcer. I det hele taget 
kræver udrulningen af psykiatriplanen ekstra ressourcer - ikke det modsatte. 

 
• Vi beder derfor politikerne tage ansvar for at der er de personalemæssige ressourcer til 

at udbyde den behandlingskvalitet, som Regionen ønsker at være kendt for. 
 

• Som personale tage vi gerne vores del af ansvaret blot der er balance mellem krav og 
ressourcer. 
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