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Kære Knud Kristensen 
 
Tak for dit brev vedrørende besparelserne på psykiatriområdet.  
 
Som du ved, betyder den økonomiske situation i Region Midtjylland, 
at det er en bunden opgave at gennemføre besparelser indenfor det 
samlede sundhedsområde for 1.096 mio.kr. i 2009. Budgetaftalen for 
2009 indebærer, at psykiatriområdet skal bidrage med besparelser på 
35 mio. kr. årligt, hvilket, som du påpeger, er 5 mio. kr. mere end 
oprindeligt forudsat.  
 
På psykiatriområdet vil en væsentlig del af besparelserne blive 
gennemført i sammenhæng med nogle af de omlægninger, som 
psykiatriplanen i forvejen lægger op skal gennemføres. Der bliver på 
nogle områder tale om en servicereduktion, men omlægninger giver 
også mulighed for reelle effektiviseringsgevinster i forbindelse med 
samlingen af den psykiatriske behandling og administrationen i større 
enheder. Konsekvensen af budgetaftalen er således, at en række af 
de omlægninger, som skal gennemføres i forbindelse med 
psykiatriplanen kommer på plads allerede i løbet af 2009.  
 
Der bliver et mindre økonomisk frirum til omstillinger, hvilket 
betyder, at realiseringen af andre dele af psykiatriplanen vil skulle 
gennemføres over et længere tidsperspektiv. Der er ikke desto 
mindre med budgetaftalen også skabt plads til en række nye tiltag og 
forbedringer i 2009. De væsentligste nye tiltag i 2009 er: 
 
• Der er i regionens budget afsat midler til at nedbringe ventetiden 

for børn og unge i overensstemmelse med den nye lovgivning om 
maksimale ventetider på udredning og behandling.  

• Der sker en samling af den psykiatriske behandling under 
indlæggelse på psykiatriske afdelinger 6 steder i Regionen: 
Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Viborg og Århus. 

• Sengepladserne i døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg samt på 
Psykiatrisk Afdeling i Silkeborg omlægges. 

• Der oprettes nye senge i Søndersøparken i Viborg. 



 

Side 2 

• I Silkeborg oprettes i samarbejde med Silkeborg Kommune et 
Psykiatriens Hus med både kommunale og regionale døgnpladser, 
daghospital og udgående hjemmebehandling. Det foreliggende 
udkast til etableringen af Psykiatriens Hus tegner nye og 
spændende perspektiver for psykiatrien på et højt fagligt niveau. 

• I distriktspsykiatrien i Skive oprettes et nyt mobilteam og et 
dagbehandlingstilbud.  

• Der indføres ens aldersgrænser mellem børne- og 
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien gældende for hele 
regionen. 

• Den specialiserede behandling af patienter med spiseforstyrrelser 
samles under Center for Spiseforstyrrelser i Århus. 

• Den retspsykiatriske sengekapacitet i Viborg til Region 
Midtjyllands egne borgere styrkes i forbindelse med Region 
Nordjyllands hjemtagelse af patienter.  

• Der gennemføres en udbygning af Retspsykiatrisk Afdeling i Århus 
(der er fremsendt ansøgning til Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse om etableringen af et nyt sengeafsnit med 12 
senge). 

• Behandlingstilbuddene til traumatiserede flygtninge udbygges i 
Horsens, Holstebro og Århus (jf. ansøgning til Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse). 

 
Du giver i dit brev udtryk for stor betænkelighed ved planerne om at 
reducere sengekapaciteten udover de sengelukninger, der allerede er 
forudsat i psykiatriplanen.  
 
Det samlede resultat af strukturomlægningerne og Region 
Nordjylland hjemtagelse af patienter fra Viborg forventes at være, at 
der i løbet 2009 sker en reduktion af den nuværende sengekapacitet 
til regionens egne borgere med 14 senge - svarende til ca. 2,6% af 
de normerede senge. Samtidigt udbygges de ambulante 
behandlingstilbud, og der skabes gennem strukturomlægningerne 
mulighed for en mere hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse. Særligt 
er det forventet, at de nye initiativer i Silkeborg Kommune vil 
reducere behovet for traditionel indlæggelse med 5-10 senge pr. år. 
Derudover visiteres de brugere, der er hjemmeboende i Skanderborg 
Kommune fremover til Horsens. Så der er ikke tale om at Risskov 
skal rumme patienter svarende til 22 sengepladser. Et skøn er, at der 
til Risskov skal visiteres patienter svarende til 5-10 sengepladser.  
 
Bestræbelsen er således, at besparelserne på psykiatriområdet 
gennemføres med øje for, at eventuelle negative konsekvenser for 
patienterne i størst muligt omfang minimeres.  
 
Som du ved, har forligspartierne bag budgetaftalen for 2009 
tilkendegivet, at partierne fortsat er enige om, at det ikke med 
psykiatriplanen er et mål at nedlægge senge, men anerkender, at en 
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driftsoptimering af sengekapaciteten kan medføre mindre udsving i 
antallet af sengepladser. Forligspartierne har herudover bemærket, at 
det under hensyn til bl.a. det høje antal færdigbehandlede i 
psykiatrien vil være forsvarligt, at der foretages en mindre reduktion i 
sengekapaciteten.   
Jeg er i øvrigt meget enig i dine betragtninger om, at det er en aktuel 
problemstilling i Region Midtjylland, at der tilsyneladende mangler 
socialpsykiatriske tilbud. Vi har en meget høj belægning på de 
regionalt drevne tilbud og dette i kombination med væksten af 
færdigbehandlede patienter, betyder, at vi allerede på næste møde 
med kommunerne i Den Administrative Styregruppe på 
Socialområdet vil rejse problematikken med henblik på fælles 
drøftelse.  
 
Forligspartierne vil i øvrigt følge belægningen på området og vurdere 
sengekapaciteten igen i forbindelse med psykiatriplanredegørelsen til 
Regionsrådet i 2010. 
 
Jeg er i øvrigt bekendt, med at der på møde i det midlertidige 
kontaktudvalg fredag den 26. september 2008 blev givet en 
uddybende orientering om besparelserne.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand 


