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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social
Vedrørende forslag til Budget 2015
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af den 27.
august 2014 drøftet forslag til budget 2015 og har følgende
bemærkninger til budgetforslaget.
Udvalget er positive overfor det øgede fokus på psykiatrien, og at der
er indgået en økonomiaftale og et satspuljeforlig, der betyder, at der
fra 2015 gives et væsentlig løft til psykiatrien. Det drejer sig primært
om flere midler til at udvide udrednings- og behandlingskapaciteten,
der giver et godt udgangspunkt for at regionen kan leve op til
udrednings- og behandlingsretten i forhold til udredning og
behandling af psykiatriske patienter.
Der ytres tilfredshed med, at psykiatrien netto får tilført midler, som
gør det muligt delvist at indhente det efterslæb, der har været i
forhold til udredning og behandling. Men der vil fortsat være behov
fort at få tilført midler til at imødekomme det stigende antal
patienter, der henvises til psykiatrien.
Den politiske målsætning om at anvendelsen af tvang skal reduceres
med 50% på i 2020 er fulgt op af flere midler i budgetrammen, der
giver et godt grundlag for at gennemføre den ønskede målsætning.
Nedbringelsen af tvang med 50% er en stor udfordring og det er
vigtigt, at der er en særlig opmærksomhed på sikkerhedsaspektet i
forhold til eventuelle udfordringer med hensyn til personalets
sikkerhed. Endelig er der i en 4-årig periode afsat ekstra midler til
kompetenceudvikling i psykiatrien, hvilket giver en god mulighed for
at opkvalificere og uddanne medarbejderne til at løfte de udfordringer
og krav der stilles til psykiatrien i de kommende år.
Dog finder udvalget, det er en stor udfordring de kommende år at
skulle realisere de krav, der er til realisering af
effektiviseringsgevinster i forbindelse med udflytning til nye
bygninger i DNU og DNV før udflytningen reelt er gennemført.
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De løbende krav om produktivitetsstigninger i psykiatrien presser især de ambulante
funktioner. Grundet de registreringsmæssige forhold kan denne udvikling presse det
nødvendige pårørendesamarbejde og samarbejdet med kommunerne/praksis.
Udvalget hilser det velkomment, at der på Socialområdet ikke fremgår intentioner om
besparelser som følge af takstnedsættelser, som har kendetegnet de seneste års
budgetter. Socialområdet er optaget af at sikre kapacitetstilpasning til kommunernes
efterspørgsel på de forskellige områder. Som eksempler kan nævnes, at Specialområde –
Socialpsykiatri Børn og Unge har oplevet en vigende efterspørgsel, hvorfor en
omstrukturering af området er iværksat. Specialområde – Autisme oplever stigende
efterspørgsel og der arbejdes også her på at tilpasse udbuddet til efterspørgslen.
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