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Besparelserne på psykiatrien – en skamstøtte over Region Midtjylland 

 
Kære politikere og kære embedsmænd, 

Da jeg i nyhederne i går så de mange glade smil – og hørte det glade budskab om, at 
besparelserne på sygehusområdet ikke blev så slemme som forventet – fik jeg den na-
gende mistanke: Gad vide om det så igen er gået ud over psykiatrien? 

Ikke uden en vis nervøsitet hentede jeg derfor forligsteksten på hjemmesiden – og fik 
bekræftet min mistanke. 

Der var oprindeligt lagt op til, at psykiatrien skulle spare kr. 30 mio. i 2009. Det endte 
med en samlet besparelse på kr. 36,5 mio.! Der gives så kr. 1,5 mio. til en såkaldt om-
stillingspulje. Dermed ender besparelserne på netto kr. 35 mio. Det er 16,7 % mere end 
det oprindeligt udmeldte. 

Hermed er det endnu engang dokumenteret, at det er de allersvageste (læs: dem der ikke 
er i stand til at råbe op), der får lov til at betale, når der skal skæres ned på velfærden i 
Danmark. 

Dermed er det også dokumenteret – hvad vi har påpeget gentagende gange – at psykia-
triledelsens føjelighed koster psykiatrien dyrt. De somatiske ledelser råbte højt (sammen 
med patient- og pårørendeforeningerne). Det virker! Psykiatriens ledelse bøjer nakken – 
og det koster kassen. Vi i psykiatriens patient- og pårørendeorganisationerne har igen 
stort set været ene om at kæmpe psykiatriens sag – og vi er ikke i stand til at råbe højt 
nok.  

Da I for nogle måneder siden vedtog psykiatriplanen for Region Midtjylland, talte I – til 
vores udelte begejstring om at sikre Region Midtjyllands borgere med psykisk sygdom 
behandling, støtte og omsorg på højt internationalt niveau. Nu siger man i forligsteksten 
at ”en driftsoptimering af sengekapaciteten kan medføre mindre udsving i antallet af 
sengepladser.” 

Sandheden er, at man – udover de sengelukninger, der allerede er vedtaget – nu flytter 
22 patienter fra psykiatrisk afdeling i Silkeborg til Risskov – uden at oprette yderligere 
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sengepladser. At kalde dette et mindre udsving i antallet af sengepladser, må være på 
kanten af vælgerbedrag. 

Såvel i Silkeborg som i Risskov, har man i længere tid kørt med belægningsprocenter 
over 90. På afdeling Syd i Risskov var den gennemsnitlige belægning i de første 4 må-
neder i 2008 på 92,8 % - det svarer til, at der var en gennemsnitlig ledighed på 4 senge. 
Dem vil man nu lægge 22 patienter fra Silkeborg ind i. Det giver 5,5 patienter i hver 
seng! Hvordan har I tænkt jer, at den manøvre skal kunne gennemføres uden at det vil få 
alvorlige negative konsekvenser for patienterne? At sige, at man vil genvurdere senge-
kapaciteten igen i 2010 virker – i denne sammenhæng – kynisk. 

Der henvises i forliget til det relativt høje antal af færdigbehandlede patienter i psykia-
trien. Problemet er bare, at disse patienter jo er indlagt fordi der ikke findes socialpsyki-
atriske botilbud til dem. Udbygningen af socialpsykiatrien er gået i stå efter strukturre-
formen, og Region Midtjylland har stort set ingen mulighed for at påvirke udviklingen i 
kommunerne. Patienterne bliver i realiteten gidsler i en strid mellem regionspsykiatrien 
og de kommunale socialpsykiatrier. 

Det er sagt før, at man skal kende et samfund på, hvordan det behandler sine allersvage-
ste. Vi har ikke meget at prale med her i Region Midtjylland.  
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