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Det Lokale medudvalg ved Regionspsykiatrien Vest har på et
ekstraordinært indkaldt LMU møde den 12. januar 2011 drøftet
koncernledelsens oplæg: ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen”.
I den forbindelse har vi følgende kommentar:
Overordnet set er vi bekymrede for konsekvenserne af de besparelser
der igen rammer regionen. Når det er sagt anerkender vi de valgte
overordnede fordelingsnøgler for besparelserne for henholdsvis det
kliniske og det administrative område i regionen og i psykiatrien.
Vi finder det ærgerligt at vores nylige sammenlægning i høj grad blev
lanceret som et ”ikke besparelsesprojekt” når vi nu alligevel kommer
til at kæde reduktionen i afdelingsledelsen sammen med besparelser.
Men vi anerkender, at det er en rimelig måde at bidrage til den
samlede besparelse.
Vi finder det vanskeligt at vurdere konsekvenserne på det
administrative niveau for Regionspsykiatrien Vest. I forlængelse heraf
bemærker vi med tilfredshed, at der rettes fokus på nedprioritering af
opgaver enten ved at ændre serviceniveauet eller undlade at løse
opgaver dog under forudsætning af, at det gælder for hele
organisationen.
Det er ligeledes vanskeligt at vurdere konsekvenserne af forslaget
om samling af uddannelsesopgaver. Hvis det udelukkende handler
om besparelser på administrative udgifter er vi helt enige, men vi vil
gerne pointere at den specialespecifikke uddannelse fortsat skal
prioriteres højt af hensyn til den fortsatte kvalitet i pt. behandlingen
Museum Overtaci i Risskov er en vigtig kulturel institution, som har
historisk og nutidig værdi for psykiatrien og dens omdømme. Vi
anerkender at det ikke er en primær regional opgave at drive
museumsaktivitet, men er alvorligt bekymrede for om en flytning til
andet regi vil medføre risiko for lukning. I det lys ses det som en
fattig løsning.
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