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Høringssvar fra LMU, Regionspsykiatrien Viborg
LMU er klar over, at Region Midtjylland står over for massive besparelser. Derfor har vi forståelse for, at der skal findes besparelser også på
psykiatriområdet. På den baggrund kan vi overordnet støtte besparelsesforslaget, da det stort set friholder de patientrelaterede funktioner.
6.1 Rationalisering, Regionspsykiatrien Silkeborg
•

Ud fra de foreliggende oplysninger, må det være logisk at foretage
denne besparelse. Vi støtter derfor dette forslag.

6.2 Omlægning til ambulant behandling
•

Det anses for rimeligt at stille krav til øget aktivitet, men der kan
være betænkeligheder, da mangel på læger kan opleves som en flaskehals.

6.3 Ændret mødeaktivitet og mindre brug af eksterne konsulenter
•

Støtter forslaget om at spare eksterne konsulenttimer, specielt i de
situationer, hvor vi i stedet kan og bør trække på interne ressourcer.

•

Vil gerne forsøge at medvirke til at omlægge mødeaktivitet til at foregå pr. videokonference i det omfang, det måtte være foreneligt
med mødets karakter og størrelse.

6.4 Sammenlægning af administrative funktioner og servicefunktioner
•

Det er klart, at regionen ikke skal bruge ressourcer på kommunale opgaver. Vi kan dog
være lidt bekymrede for, at niveauet fastsættes ud fra laveste fællesnævner, da man ikke
umiddelbart kan sammenligne børnepsykiatri med voksenpsykiatri.

6.5 Besparelse på afdelingsledelser og administration
•

Reduktion i ledelseslaget med 1 ledende overlæge og 1 ledende oversygeplejerske giver en
besparelse på ca. 1.5 mio. kr., mens resten findes ved en hensigtsmæssig strukturering af
stab i forhold til opgaveløsning, herudover med øje for ikke længere at løse ikke-regionale
opgaver.

•

Det kan være sundt at stoppe op og se på, hvilke opgaver administrationen skal løse fremadrettet.

6.6 Overdragelse af Museum Overtaci
•

Støtter forslaget, da vi håber, at museet kan bevares i andet regi. Vi anbefaler, at man fra
regionens side søger at sikre museets fortsatte eksistens. Eventuelt at rette henvendelse til
Århus Bymuseum.

Tema nr. 12, forslag 7 – side 159-173 i bilagsmaterialet
Samling af uddannelsesopgaver fra Koncern HR, Efter- og videreuddannelse, Sundhedssekretariatet og lægelig videreuddannelse
•

Støtter forslaget om sammenlægning, men med en bemærkning om, at det er uklart beskrevet, hvilke konsekvenser en sammenlægning vil få.

•

Vi kan være bekymrede for, at det vil betyde forringelse af kursusudbuddet rettet mod
psykiatrien.

På vegne af LMU
Lisbeth Uhrskov Sørensen, formand og Jan Otkjær, næstformand
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