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Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde den 23.
august 2013 drøftet forslag til budget 2014 og har følgende
bemærkninger til budgetforslaget.
Udvalget kan konstatere, at forslaget til budget indebærer et stort set
uændret budget for psykiatrien. Når de marginale ændringer i
budgettet er trukket fra og lagt til, vil der være det samme antal
kroner at drive psykiatri for i 2014 som i 2013.
Udvalget kan også konstatere, at budgettet for det sociale område
reduceres, dels fordi taksterne på de sociale tilbud nedsættes med
2,5 %, og dels fordi antallet af tilbud drevet af regionen reduceres.
De sociale tilbud skal således igen gennemføre besparelser med
virkning i 2014.
De sociale tilbud har igennem de sidste år skullet spare, som følge af
sænkning af taksterne på de sociale tilbud. Det er udvalgets
vurdering, at når de besparelser, det er vedtaget at realisere i 2014,
er gennemført, har de tilbud regionen driver nået en grænse, hvor
det ikke er muligt at sænke taksterne yderligere, hvis de regionalt
drevne sociale tilbud skal kunne levere specialiserede sociale tilbud,
med høj faglig kvalitet og sikkerhed for brugere og medarbejdere.
Der er eksempelvis døgn tilbud, hvor normering lige akkurat dækker
vagtplanen. Det bliver vanskeligt at stå inde for, at tilbuddene har
karakter af højt specialiserede tilbud, når de faglige ressourcer ikke
er til stede.
Udvalget kan konstatere, at psykiatrien stilles over for nye krav om
yderligere effektivisering, produktion af flere ydelser og hurtigere
levering af ydelserne samtidig med, at budgetramme er uændret.
Det er udvalget vurdering, at de nye krav, som psykiatrien stilles
over for, fordrer at psykiatrien i højere grad tilrettelægger
behandlingstilbuddene på samme måde, som de somatiske
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behandlingstilbud er tilrettelagt på hospitalerne, med fokus på kerneydelserne. Det vurderes,
at det kan få den betydning, at de sociale ydelser og den omsorg, psykiatrien traditionelt
tilbyder de psykiatriske patienter, ikke længere kan tilbydes i samme omfang. Det betyder
også, at behandlingsforløbet i psykiatrien for en del patienter skal være kortere. Dermed er
der en risiko for, at den omsorg patienterne hidtil har modtaget, som en del af det psykiatriske
tilbud, falder bort. Udvalget vurdere, at en betydelig del af de psykiatriske patienter vil blive
berørt, fordi der ikke umiddelbart er andre, som overtager omsorgsopgaverne.
Det vurderes, at der er behov for at drøfte opgaveløsningen vedrørende de psykiatriske
patienter sammen med alle involverede parter, herunder: Regionens psykiatri, kommunerne
og de praktiserende læger. Nødvendigheden af dette skærpes, når de psykiatriske
behandlingstilbud koncentrer sig om at leverer kerneydelser.
Det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver tage initiativ til, at parterne i fællesskab drøfter
mulighederne for at udvikle nye opgaveløsninger, og måder at tilrettelægge de psykiatriske
patienters overgange mellem de forskellige myndighedsområder på, med den hensigt at
understøtte udviklingen af sammenhængende tilbud til de enkelte psykiatriske patienter.
Der er i udvalget stor opmærksomhed på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af de
vedvarende krav om øget produktivitet, herunder særlig opmærksomhed på sikkerheden for
medarbejderne både i psykiatrien og på de sociale tilbud. Der er et anerkendt behov for
systematisk opmærksomhed på medarbejderens sikkerhed, og de tilbagevendende krav om
forøget produktivitet skaber bekymring i forhold til mulighederne for, at der kan fastholde et
passende sikkerhedsniveau på arbejdspladserne i Psykiatri og Social.
Der udtrykkes fra medarbejderside en generel bekymring for arbejdsmiljøet på de sociale
tilbud, som følge af den besparelsesrunde, der skal gennemførers 2014. Det opleves, at de
tidligere besparelser allerede har fået den betydning, at der på en række arbejdspladser er for
få ressourcer til at løse opgaverne på et passende fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau, og at
arbejdsmiljøet er påvirket negativt.
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