Fælles pressemeddelelse
Patienterne omsorgssvigtet på Afdeling N Århus Universitetshospital, Risskov.
Brugere og pårørende råber op.
Til vores store skræk og rædsel ser vi igen, at der skal gennemføres massive besparelser på Århus Universitetshospital, Risskov
(Psykiatrisk Hospital).
Vi, som er med i pressemeddelelsen, spørger: ”Hvad skal der til for at råbe politikerne op for at få tilført flere midler til
psykiatrien”?
Personalet kører ned med sygemeldinger og flugt fra afdelingerne til følge, på grund af det for høje arbejdspres og store
belastninger, hvilket går ud over de indlagte.
Arbejdstilsynet kører stadig sager vedrørende forholdene for personalet.
”Det er direkte omsorgssvigt, hvis der ikke tilføres flere ressourcer!”.
Det er et meget stort tilbageskridt for afdeling N, Århus Universitetshospital Risskov, hvis alle afdelinger bliver tvunget til at have
retspsykiatriske patienter pga. den stramme økonomi.
Vi ved, at retspsykiatriske patienter er en meget stor belastning for en afdeling, da der mange gange følger misbrug med. Dette
indebære, at andre indlagte patienter, som i forvejen er i en svær livssituation på grund af deres psykisk lidelse meget nemt også
kommer ud i et misbrug, der vil forværre deres tilstand yderligere og derved bliver deres indlæggelse forlænget. De retspsykiatriske
patienter fylder meget på de almenpsykiatriske afdelinger. Dette medfører et stort pres på et forvejen overbelastet og slidt
personale, som gerne vil give den enkelte patient den behandling og omsorg, som der er så stort et behov for.
Det vil også gå ud over de pårørende da presset på dem bliver betydelig større, når de også skal forholde sig til, at deres indlagte
psykisk syge familiemedlem skal omgås kriminelle misbrugere mod deres vilje.
Til sidst udtaler vi, som er med i pressemeddelelsen:
”Kære politiker! Tilfør flere midler til, Århus Universitetshospital Risskov, og skærm så de retspsykiatriske patienter på dertil
indrettede afdelinger, så de kan få den hjælp de har brug for. Det kræver specialuddannet personale, som er gearet til at give dem
den rette behandling, og åben så op for alle afdelinger, som der hele tiden har været meningen med både åbne og skærmede
afsnit”.
Det KAN ikke være rigtigt at, Århus Universitetshospital, Risskov skal være en skamplet på danmarkskortet og der sidder nogle
politiker i vores regionsråd, som ikke vægter psykiatrien på linje med somatikken.
Til november skal der være valg til regionsrådet. Vi håber, at mere end 50 % af vælgerne, der (direkte eller indirekte) er berørt af
psykiske sygdom, vil stemme på en politiker, som gør en indsats for at afværge disse urimelige besparelser i Risskov.
Med venlig hilsen fra:
DE9 – Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland, formand Knud Kristensen (86 17 63 98)
Bedre Psykiatri Landsforening for pårørende i Århus, Formand, Bibi Kastberg (86 72 01 12)
SIND Århus Kredsforening, formand Kim Rattenborg (86 10 91 16)
Sindnet.dk, formand Claus A. B. Andersen (e-mail: caba@live.dk)
LAP Foreningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere talskvinde Ulla Asmussen (60 64 13 58)
MB-Foreningen, Formand Finn Nissen (30 95 04 26)
Sindslidendes Vilkår, Sekretariatskoordinator Pia Kirkegaard (53 11 23 40)
Facebook-gruppen:” Forbedre forholdene for mennesker med handicap”, Initiativtager Jesper van der Schaft (e-mail:
jesper@schaft.dk)

