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Det lyder næsten som en drøm – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Det er et ønske, vi deler i Lokalafdelingerne af Bedre Psykiatri i Region Midtjylland i. Er
vi også enige om, hvad det vil sige? Er det realistisk opnåeligt indenfor en fireårig tidsramme?
Visionerne er rigtige. Der skal være mere lighed i sundhed både socialt og geografisk. En
forudsætning for at opfylde denne vision er, at der i alle led er tilstrækkeligt med sundhedsfagligt personale til rådighed. Det er ikke tilfældet i dag.
Den borger, der får brug for sundhedsvæsenet, har et stort ønske om, at den nødvendige
behandling sker på borgerens præmisser – og gerne så tæt på borgeren som sundhedsfagligt forsvarligt. Under den forudsætning ser vi den mindst mulige indgriben i den enkelte
borgers hverdag som positivt. Det fremmer rehabiliteringen, at borgeren og de pårørende
tages med i behandlingen. De pårørende må dog ikke blive en forudsætning for behandling helt tæt på borgeren. De pårørende skal først og fremmest være pårørende.
Særlig interesse for Lokalafdelingerne i Bedre Psykiatri Region Midtjylland har indsatsområdet om UDVIKLING AF DEN NÆRE PSYKIATRI og de tilknyttede målsætninger. Det
glæder os, at der er sat fokus på psykiatrien, både når det gælder børn, unge og voksne i
mistrivsel, og når det drejer sig om børn, unge og voksne med svær psykisk sygdom. Vi
glæder os over at se, at resultaterne af arbejdet i alliancen for den nære psykiatri er implementeret i sundhedsaftalen.
Det bliver spædende at se, om det er muligt at opretholde kvaliteten med den kendte økonomi, når princippet om ”gynger og karruseller” indtænkes. Vi har vores tvivl, da der efter
vores mening generelt mangler ressourcer i sundhedsvæsenet.

På vegne af
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
De 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland

Kristian Buhr

