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Kommentarer fra Fælles MED-udvalg (FMU) i Psykiatrien i Region Syddanmark
vedr. forslag til realisering af konverteringen af almene senge til retspsykiatriske
senge i Psykiatrisk Afdeling Middelfart

FMU støtter ønsket om en udvidelse af antallet af retspsykiatriske pladser og finder det positivt, at de
retspsykiatriske sengepladser holdes samlet i Middelfart, da ekspertisen således er samlet og de fysiske
rammer er tilpasset målgruppen.
FMU bemærker, at den fremlagte løsning ikke vil løse alle kapacitetsproblemer, idet der fortsat vil være
retspsykiatriske patienter indlagt på de jyske afdelinger. På baggrund heraf vurderes det positivt, at der
påtænkes iværksat et kompetenceløft via sygehusets kompetencemidler til nedbringelse af tvang med
henblik på at understøtte øget sikkerhed og kvalitet i behandlingen i de almene afdelinger. Det findes
ligeledes positivt, at de almenpsykiatriske afdelinger, som fremadrettet modtager retspsykiatriske patienter,
fortsat kompenseres økonomisk via afbødningspuljen.
For at reducere stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter, finder FMU det nødvendigt med øget
fokus på forebyggelse af, at almenpsykiatriske patienter begår kriminalitet og derved bliver retspsykiatriske
patienter.
FMU bemærker med bekymring, at forslaget medfører, at der nedlægges to senge i psykiatrisygehuset,
men finder det positivt, at de brugerstyrede senge permanentgøres, og opfordrer til, at der ses på, hvordan
sengene fremadrettet anvendes mest hensigtsmæssigt.
Den beskrevne rokade, hvor både ambulant og stationær behandling af patienter bosat i Nordfyns
Kommune overgår til Psykiatrisk Afdeling Odense, findes hensigtsmæssig. Herved nærmer de psykiatriske
afdelingers optageområder sig somatikkens, og der sikres sammenhæng mellem den ambulante og
stationære behandling. I den forbindelse er det vigtigt for FMU, at der i planlægningen heraf tages størst
mulige hensyn til patienternes tarv.
Da de fremtidige 18 almene sengepladser i Middelfart ikke er tilstrækkeligt i forhold til det nuværende
forbrug af sengedage for patienter fra Assens og Middelfart kommuner, er det af afgørende betydning, at
der etableres klare aftaler afdelingerne imellem omkring visitationen af patienterne, således at der sikres
det bedst mulige grundlag for sammenhængende patientforløb.
FMU opfordrer til, at der i den forbindelses ses på alle de psykiatriske afdelinger, således at fordelingen af
almenpsykiatriske patienter fra Assens og Middelfart kommuner samt de retspsykiatriske patienter, som
skal indlægges på en almenpsykiatrisk afdeling, sikres bedst mulig sammenhæng og kvalitet i
patientbehandlingen. I forbindelse med den planlagte reduktion af 15 senge i Ny Vejle, bør den fremtidige
fordeling af retspsykiatriske patienter mellem de tre jyske afdelinger overvejes. FMU anbefaler endvidere,
at kapaciteten og den gennemsnitlige liggetid i almenpsykiatrien følges nøje, og der afdelingerne imellem
er klare aftaler vedrørende håndtering af situationer med overbelægning.
Det vurderes af stor betydning, at det almene afsnit som skal konverteres, forbliver i Middelfart under
ombygningen. Herved sikres de bedste forudsætninger for at bevare personaleressourcer samt at kunne
påbegynde forberedelse til konverteringen.
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Konverteringen forventes at påvirke Psykiatrisk Afdeling Middelfarts uddannelsesforpligtigelse, og FMU
finder det derfor vigtigt, at der er fokus på tiltag som understøtter, at de uddannelsessøgende fortsat får en
kvalificeret uddannelse og at vagtlag kan forblive bæredygtige.
FMU lægger stor vægt på personaleprocessen og involveringen af personale, både i forhold til det afsnit
som konverteres og for personalet i Lokalpsykiatri Middelfart, hvoraf en del skal flytte til Lokalpsykiatri
Odense. I den sammenhæng udtrykkes der bekymring i forhold til mulighederne for at rumme alle
medarbejdere i den nye Lokalpsykiatri i Odense.
På vegne af FMU i Psykiatrien i Region Syddanmark.
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