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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 

vedrørende forslag til budget 2020 

 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af 27. 
september 2019, drøftet forslag til budget 2020. HMU kvitterer for 
muligheden for at afgive høringssvar. 
 
HMU opfordrer til at Regionsrådet, som det er foreslået af 
hospitalsudvalget, prioriterer midler til at understøtte rekruttering, 
fastholdelse og arbejdsmiljø i budget 2020, da disse områder er 
vigtige i forhold til at sikre kvaliteten og løsningen af opgaverne. 
 
Psykiatrien 

Udvalget bemærker, at psykiatrien ikke fremgår eksplicit af de 
nævnte forslag til prioriteringer. Udvalget har forståelse for at der er 
behov for at prioritere de begrænsede midler, som man har til 
rådighed. HMU bemærker dog, at psykiatrien fortsat har udfordringer, 
som fordrer politisk og økonomisk prioritering af psykiatrien til trods 
for det positive løft af området, som udvalget konstaterede ved 
forrige års forhandlinger.  
 
En fortsat positiv prioritering af psykiatrien vil sikre de gode 
patientforløb, styrke arbejdsmiljøet og kvaliteten af ydelserne overfor 
patienterne. Prioriteringen bør desuden være helhedsorienteret i 
forhold til hele sundhedsvæsnet, og særligt medtænke 
socialpsykiatrien, som en part ind i de gode patientforløb. 
 
I budgetforliget for 2019, blev det besluttet at der skulle oprettes et 
nyt sengeafsnit. HMU finder dog at der mangler finansiering af 
anlægsudgifter til dette. Udvalget opfordrer derfor til, at 
budgetforliget for 2020 prioriterer dette.  
 
HMU vil også fremhæve en problematik vedrørende; at 10 mio.kr. fra 
driftsmidlerne til dette sengeafsnit (16 mio kr. i alt), skal komme fra 
midler tilknyttet Aarhus Universitetshospital Psykiatrien (AUH P). 
Disse midler er på nuværende tidspunkt med til at finansiere en 
generel normering af AUH P, og delvis finansiering af buffersenge.  
 
Udvalget mener at disse midler skal bibeholdes hos AUH P, da det 
ellers vil betyde en lukning af 12 buffersenge blot for at åbne 12 nye 
andet steds. Dette vil ikke resultere i en øget sengekapacitet. 
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Side 1

Til Regionsrådet 

 



 
 

 
 

Side 2

Samtidigt vil det betyde en sårbar psykiatri hos AUH P, hvis de 10 
mio. kr. forsvinder. 
 
Socialområdet 

Det fremgår af høringsmaterialet at der skal findes takstbesparelser 
på socialområdet, og at disse skal findes ved reducering af ikke-
borgernære funktioner. 
 
Herning Kommune har ligeledes signaleret en mulig overtagelse af 
det regionale tilbud Nørholm Kollegiet.  
 
HMU vil fremhæve, at enhver kommunal overtagelse og 
takstbesparelse vil påvirke arbejdet med borgerne på de regionale 
sociale tilbud, som er nogle af de mest udsatte i regionen, da det 
skaber usikkerhed for både borgere, beboere og medarbejdere. Der 
vil forventeligt fremover desuden komme yderligere kommunale krav 
om taksbesparelser og eventuelle overtagelser af regionale tilbud.  
 
HMU ser derfor gerne politisk fokus på dette.   
 
På vegne af Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 
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