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Høringssvar fra MEDudvalget ved Afdeling N vedr. besparelser i psykiatrien i Region Midtjylland for 2011/2012
Den 11. januar 2011 er forslaget til den nye besparelsesplan for psykiatrien i Region Midtjylland blevet drøftet i Afdeling Ns MEDudvalg.
Ledelsesgruppen deltog ved mødet.
Der var bemærkninger til følgende forslag:

•

Øget produktivitetskrav børn og voksne – uden budgettilførsel
Bemærkning: Medudvalget finder, at de øgede produktivitetskrav kan indpasses i driften. Muliggørelsen af dette skal være
et af fokusområderne i forbindelse med omlægningen til masterplanen på AUH, Risskov. Som udgangspunkt findes et antal ikke registrerede ydelser i form af patientinitierede aflysninger/udeblivelser, som afdelingen vil undersøge mulighederne for at gøre til faktiske patientydelser.

•

Museet i Risskov
Bemærkning: Medudvalget finder det væsentligt, at der sker
en aktiv indsats for at finde alternative organisatoriske placeringer, som kan medvirke til samlingernes bevarelse, og at der
gives passende tid til dette. Herunder at de beskyttede stillinger (flexjob og skånejob) sikres mest muligt i forbindelse
med en overdragelse.
Et tema herunder er Museumscaféen, der tjener som mødested for patienter og pårørende og som også har et antal beskyttede stillinger. Cafeen ønskes bevaret af hensyn til at vi
fortsat kan have denne facilitet og af hensyn til rehabiliteringsmulighederne i skånejåbbene i Museumscaféen. Derfor foreslås denne overført til andet regi, som i forvejen driver lignende aktiviteter på matriklen AUH, Risskov.

•

Fusion af de Klinisk Biokemiske Laboratorier
Bemærkninger: Medudvalget anfører i sit høringssvar, at der
er tre væsentlige aspekter, som bør iagttages:
◦ Den specielle kompetence i forhold til drugmonitorering må
ikke gå tabt ved fusionen
◦ Det er væsentligt, at der fortsat er laboranter, som kender
til mødet med psykisk syge
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◦

•

Det er væsentligt, at adgangen til laboratorieydelser er let
og dækkende på alle tider af døgnet

Samling af Uddannelsesopgaver - herunder Psykiatrien Uddannelsesafdelingen i Risskov og Specialuddannelsen
for Sygeplejersker
Bemærkning: MED-udvalget finder det væsentligt, at der fortsat kan ydes undervisning af undervisere med psykiatrifaglig
baggrund/indsigt, mens den geografiske placering af
holdundervisning er mindre væsentlig. Derimod er det
fremadrettet, at vi kan rekvirere undervisere til nettobetaling
til at sammensætte arbejdspladsrettede, kliniknære kurser,
som understøtter den faglige udvikling, - herunder specialisering.
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Afdelingsledelsen, Afdeling N

