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Spørgsmål:
Der ønskes en vurdering af økonomien og et eventuelt behov for at styrke denne, når det gælder
følgende enheder: Center for Transkulturel Psykiatri, Indvandrermedicinsk Klinik og Videnscenter
om Patientstøtte.

Svar:
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har regionsfunktion såvel som højt specialiseret funktion
for psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk. Videnscentret har ca. 4 årsværk. Hertil
kommer tolkebistand. Al aktivitet er ambulant.
For så vidt angår centret gælder det ofte, at personer med anden etnisk baggrund end dansk generelt
er tilbageholdende med hensyn til at anvende psykiatriske behandlingstilbud. Dette forventes at ændre sig over en længere årrække, hvilket vil øge efterspørgslen efter ydelser i relation til etniske minoriteter. Det drejer sig om ydelser som behandling, tilsyn, second opinion, rådgivning, undervisning, mv. Hertil kommer, at centrets behandlingsfunktion er relativt ny og lille, hvilket gør, at kendskabet til tilbuddene ikke er tilstrækkeligt udbredt i resten af regionens hospitalstilbud. Det gælder
både psykiatri og somatik. Der kan således på sigt være behov for en kapacitetsudvidelse.
Indvandrermedicinsk Klinik
Indvandrermedicinsk klinik er etableret i april 2013 og befinder sig i en opstartsfase, hvor fokus er
på varetagelse af et stigende antal henviste patienter, samt på opbygning af relationer med eksterne
samarbejdsparter, fx praksislæger og kommuner. Der blev i budgettet for 2013 afsat 3 mio. kr. årligt
til klinikken.
Klinikken har ønske om en fast tilknyttet psykolog samt en farmaceut til at hjælpe patienterne i forhold til de ofte mange medikamenter, de får.
Dertil kommer, at klinikken ønsker at etablere et korps af ambassadører for klinikken blandt indvandrere, som et supplement til de hidtidige samarbejdsrelationer.

De årlige meromkostninger hertil vurderes at være 1,2 mio. kr. til to nyansættelser og 0,3 mio. kr. til
uddannelse af ambassadørerne.
Videnscenter om Patientstøtte
Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte blev i 2011 tildelt en treårig projektbevilling, som udløber i 2014. Videnscentret har hidtil haft fokus på diverse informationsindsatser rettet mod såvel personale som svært syge patienter og deres pårørende med henblik på en systematisk, vidensbaseret
og praksisorienteret psykisk og eksistentiel patientstøtte. Centret har bl.a. et stærkt fokus på børn og
unge, og indsatsen vurderes at ligge fint i forlængelse af forslaget til en regional Børne- og Unge
Politik. Opgaven har hidtil været varetaget for ca. 0,6 mio. kr. årligt. Ud over en daglig leder af centret har der i perioden fast været tilknyttet to medarbejdere i løntilskud.
Med en permanent bevilling vil videnscentret kunne fortsætte og udvide arbejdet som en regionalt
dækkende indsats på patientstøtteområdet. Konkret tænkes – udover en forøget informationsindsats
– på at oprette et pårørende-netværk og et tværfagligt projektnetværk. Der tænkes udbudt kurser til
sundhedsprofessionelle og patienter/pårørende. Desuden er der planer om gennemførelse af forsknings- og udviklingsopgaver på området.
Centret har peget på at dette vil kunne realiseres med 4 fuldtidsansatte svarende til årlige driftsomkostninger på 2,4 mio. kr. Det vil være muligt med en trinvis indfasning.
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