


Høringssvar vedr. besparelser i psykiatrien, Distrikt Øst, 2009 

Med-udvalget ved Afdeling N, Århus Universitetshospital, Risskov har 
den 12.august 2008 drøftet distriktschefens forslag til udmøntning af 
besparelser i psykiatrien. 
 
Med-udvalget beklager, at besparelser igen rammer psykiatriens mål-
gruppe, som en af de svageste grupper i befolkningen. 
Vi skal samtidig bemærke, at vi finder distriktschefens forslag til ud-
møntning hensigtsmæssig, idet den i begrænset omfang griber ind i 
psykiatriens kerneydelser. 
 
Med-udvalget finder dog, at de 18-20 årige patienter kunne have be-
hov for et behandlingstilbud, som modsvarer aldersgruppens særlige 
behov.  
Det gælder en grundig udredning og iværksættelse af behandling 
samt psykoedukation med det sigte at forebygge stigmatisering og 
kronificering.  
De unge patienter kunne også have behov for en større social indsats 
og et behandlingsmiljø, som i højere grad en det vi kender i voksen-
psykiatrien i dag, modsvarer aldersgruppens specielle behov. Det 
gælder behov for at lære sociale færdigheder og støtte omkring ud-
dannelse. Desuden et miljø, som skærmer dem fra sværest syge og 
misbrugende patienter.  
De 18-20 årige er således en ny og særlig udfordring, da det er deres 
livsgrundlag, der er i spil, når de debuterer med en psykisk lidelse.  
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HMU 

att. Peter Løvbjerg Christensen 

Regionshuset 

Viborg 

Vi ser et behov for et målrettet behandlingstilbud til denne pateint-
gruppe, som blandt andet kunne have kompetenceudvikling for de 
indvolverede behandlere som forudsætning. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Asger Bjerre   Jesper Priskorn 
Oversygeplejerske   Plejer 
Formand for Med-udvalget Næstformand i Med-udvalget 
Afdeling N   Afdeling N 
abj@psykiatri.aaa.dk 

http://www.regionmidtjylland.dk/
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Høringssvar fra Uddannelsesafdelingens LMU, 12.8.2008. 
 
 
Høring vedrørende nødvendige tiltag for at skabe balance i budget 2009. 
 
Uddannelsesafdelingen ønsker at udtale sin generelle bekymring for at de foreslåede tiltag kan 
komme til  at forringe de psykisk syges behandlings- og rehabiliteringsmuligheder. De mere 
konkrete tiltag inklusive den for uddannelsesafdelingen foreslåede besparelse kan afdelingen 
kun tage til efterretning. Besparelsen vil blive søgt gennemført via større aktivitetsniveau. 
 
Mvh 
Kerstin Bäck Møller 
Uddannelseschef 
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Høringssvar vedrørende ”Nødvendige tiltag på behandlings-
psykiatriområdet” 

 
 Center-MEDudvalget for Distrikt Syd har på sit møde den 12. august 

2008 drøftet det fremsendte høringsmateriale om de nødvendige til-
tag for at skabe balance i behandlingspsykiatriens budget 2009 og 
2008.  

 
 Center-MEDudvalget fik på mødet en orientering om Forretningsud-

valgets beslutning vedrørende budgetrammerne for 2009 og de afled-
te virkninger i 2008. På den baggrund drøftede udvalget konsekven- 

./. serne for Distrikt Syd, og fik fremlagt et ”Notat om besparelser i 
budget 2008 og 2009 i Distrikt Syd”. 

 
 Center-MEDudvalget skal indledningsvis beklage, at den økonomiske 

situation gør, at det er nødvendigt med en sparerunde inden for be-
handlingspsykiatrien. 

 
 Center-MEDudvalget finder, omstændighederne taget i betragtning, 

at det fremlagte budgetmateriale er godt gennemarbejdet. Det er po-
sitivt, at en stor del af besparelserne findes ved strukturelle omlæg-
ninger, idet rammebesparelser presser de enkelte afdelinger unødigt 
hårdt.  

 
 Udvalget vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at det i forbin-

delse med forliget omkring psykiatriplanen er forudsat, at der iværk-
sættes initiativer i Silkeborg, som også hensigtsmæssigt burde have 
gennemgået en kritisk vurdering i forbindelse med de foreslåede be-
sparelsestiltag.  
 

 Som følge af den ændrede aldersafgrænsning indenfor Børne- og 
Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien er det forudsat, at Distrikt 
Syd kompenseres med en budgettilførsel på 3 mio. kr. Center-
MEDudvalget udtrykker bekymring for, hvorvidt beløbet kan dække 
udgifterne til den forventede meraktivitet. 
 

Med venlig hilsen 
 

              Charlotte R. Josefsen         /            Bent Schultz 
Formand for CMU                         Næstformand for CMU 

Dato 20.08.2008

Sagsbehandler:

Søren Høgh Thomsen

Tel. +45  8728 4209

soeren.hoegh-Thomsen@ps.rm.dk
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Høringssvar vedrørende besparelsesforslag 
 Side 1
Ovennævnte er drøftet på LMU den 20. august 2008 i Døgnhus 
Kjellerup og Socialpsykiatrisk Bosted. 
 
Der knyttes følgende kommentar dertil: 
 
Vi beklager, at det er nødvendigt at spare. På trods af besparelserne 
ser det ud til at serviceniveauet bliver bevaret som hidtil. 
 
Venlig hilsen 
 
Lokal MED-udvalg for Døgnhus Kjellerup og Socialpsykiatrisk Bosted 
 
Kristian Sandersen 
Jette Søndergaard 
Birgitte Christensen 
Kirsten Madsen 
Anette Brødløs 
Henning Jepsen 

 





 
Regionshuset

Holstebro

Regionspsykiatrien Distrikt Vest
Lægårdvej 12

DK-7500 Holstebro
Tel. +45 8728 5007

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 20-08-2008

Sagsbehandler Inger Frederiksen

Inger.Frederiksen@PS.RM.DK

Tel. +45 +45 8728 4212

Sagsnr 1-13-3-77-07. 
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 Center-MEDudvalget skal indledningsvist bemærke, at udvalget finder det 
tankevækkende, at Psykiatrien skal deltage i dækningen af et underskud, 
der skyldes udgifter i somatikken til korte ventetidsgarantier. Det er specielt 
tankevækkende, fordi sådanne ventetidsgarantier ikke har omfattet 
psykiatriske patienter. 

Region Midtjylland, Regionsøkonomi  

 

 
Center-MEDudvalg Regionspsykiatrien Distrikt Vests høringssvar 
vedrørende besparelsesforslag 
 
 
Center-MEDudvalget i Regionspsykiatrien Distrikt Vest har på sit møde den 
19. august 2008 drøftet besparelsesforslagene for 2008 og 2009 fra Den 
strategiske Ledelsesgruppe i Psykiatri og Social. 
 

 
Udvalget har dog noteret, at besparelseskravet er differentieret for 
henholdsvis Sundhed og Psykiatri & Social.  
 
Udvalget er enige i de foreslåede strukturelle besparelser, men finder det 
bekymrende, at der derudover er lagt rammebesparelser ind over 
budgettet. Der er i Psykiatrien ikke særlig stor mulighed for at effektivisere 
arbejdsgangene ved hjælp af ny teknologi, som det ofte er muligt i 
somatikken.  
 
Derudover skal udvalget påpege, at det i det udsendte materiale fra 
Regionsøkonomi vedrørende nødvendige tiltag på området forudsættes, at 
sengedagsforbruget og antal ambulante besøg skal have et uændret omfang 
trods rammebesparelserne. Dette krav vurderes ikke hensigtsmæssig, idet 
rammebesparelserne bl.a. vil skulle håndteres ved at overflytte aktivitet fra 
indlæggelse til ambulant virksomhed. Sådanne omlægninger vil betyde, at 
sengedagsforbruget vil falde, og antallet af de ambulante besøg vil stige. 
 
 
Med venlig hilsen 
Center-MEDudvalget Regionspsykiatrien Distrikt Vest  
 
Jan Otkjær   Gert Pilgaard Christensen 
Næstformand  Formand 
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