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Høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler,
Psykiatrien samt den Præhospitale Virksomhed
Jammerbugt Kommune har den 13. januar 2021 modtaget Profilplan 2021-2025 for Region
Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt den Præhospitale virksomhed. Planen har været
behandlet i relevante udvalg og endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. februar.
Planen skal anerkendes for det store arbejde der er lagt i udarbejdelsen og den fine struktur.
Jammerbugt Kommune har følgende kommentarer til Profilplanen, som måske vil kunne
styrke planen og samarbejdet endnu mere.
Med udgangspunkt i, at den nationale Sundhedsaftale/sundhedsreform er på trapperne,
vurderes det hensigtsmæssigt at denne regionale hospitalsprofil lægger op til, at den nationale aftale skal være rammesættende ind i deres hospitals-profil. Det er væsentligt, at
der ikke kommer til at opstå parallelsystemer og evt. modsatrettede visioner, målsætninger
og handlingsinitiativer.
Jammerbugt Kommune finder den opridsede sygehusstruktur hensigtsmæssig, herunder
at regionen har et centralt hospital, hvor de specialiserede funktioner er centreret, således
at dette giver rum for modning af nye områder og håndtering af nye specialiserede behandlinger med volumen og specialiseret faglighed.
Det er helt centralt for Jammerbugt Kommune, at behandlingsansvaret er klart defineret i
takt med, at der lægges flere og flere opgaver ud i det nære sundhedsvæsen. Det lægelige ansvar skal defineres klart i forhold til sygehuslæger og læger i almen praksis. I den
forbindelse er Jammerbugt Kommune særligt udfordret, idet der dels er lægemangel og
dels har den største andel af udbudsklinikker i regionen. Vedr. sidstnævnte opleves udfordringer på samarbejdssiden og i forhold til skiftende læger i klinikkerne, hvilket især presser udsatte og sårbare borgere.
Det beskrives i materialet, hvordan hospitalerne skal arbejde hen imod, at en større del af
behandlingen skal foregå i nærmiljøet. Jammerbugt Kommune er helt enig i nødvendigheden af og formålet med ”det nære sundhedsvæsen”, men retter samtidig opmærksomheden på, at dette skal ske koordineret og aftalt, således at der ikke opstår parallelle systemer.
Endelig er det centralt, at når patienterne udskrives tidligere, så medfører dette nye og evt.
komplekse behandlingsforløb. Opgaver som kommunerne gerne påtager sig, men hvor
der er brug for regionens kompetencer til uddannelse og understøtning af disse funktioner.
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Konkret lægges der ikke op til at ændre på den geografiske struktur. Der bør dog være fokus på at ensrette behandlinger m.v. endnu mere. Det er ikke kun en problemstilling i forhold til Jammerbugt Kommune, at borgerne indlægges på alle matrikler, men Jammerbugt
Kommune er også ramt af det. Det giver f.eks. udfordringer at have kommunens borgere
indlagt på 3 medicinske afdelinger, der ikke kører synkront og har forskellige procedure for
samarbejdet med kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at der blev arbejdet på ar
ensrette dette.
I forbindelse med COVID-19 pandemien har Regionen lagt nye opgaver over til den
præhospitale indsats. Jammerbugt Kommune er enig i det hensigtsmæssige i at flere opgaver uddelegeres til paramedicin-området, således at det kan tage trykket af akutmodtagelserne og lægevagten. Jammerbugt Kommune er dog også meget opmærksomme på at
det er helt centralt at få defineret, hvad der er lægeligt ansvar, og hvor paramedicinerne
kan tage over. Det er vigtigt, at der er tydelighed omkring paramedicinerens kompetencer,
ansvarsfordeling og tæt dialog med de nordjyske kommuner og almen praksis om dette.
Paramedicinerområdet må således ikke kompensere for lukning af lægevagt i Brovst.
I materialet er der fokus på at kommunerne er tilknyttet et akutsygehus og klyngestrukturen som aftalt i Sundhedsaftalen. Jammerbugt Kommune finder det dog væsentligt at der
administrativt samarbejdes med alle de akutsygehuse Jammerbugt Kommunes borgere
frekventerer.
Psykiatriens målsætninger, indhold og roller erfint defineret. Det undrer dog at ”SteppedCare” ikke er nævnt. Stepped-Care beskriver som udgangspunkt den overordnede organisering i det tværsektorielle samarbejde. Udgangspunktet er, at indsatserne går på tværs
af kommuner og region og organiseres efter mindstemiddelprincippet (4 trin), og at indsatsen skal finde sted så tidligt som muligt på det mindst indgribende niveau. Når Psykiatrien
allerede arbejder efter denne model og de tværsektorielle parter også inddrages, så kunne
det være hensigtsmæssigt at dette fremgik af profilplanen.
I materialet vedr. profilerne for Psykiatrien er det meget godt beskrevet, hvilke fagområder
de forskellige afdelinger og satellitter varetager. Herunder er der ligeledes beskrevet hvilke
funktioner der er regionsdækkende. Det er dog fortsat et opmærksomhedspunkt at borgerne i Jammerbugt Kommune har optageområde til Klinik Psykiatri Nord, men at Jammerbugt Kommune i Sundhedsaftale sammenhæng tilhører Klynge Midt.
Alt i alt finder Jammerbugt Kommune Profilplanen godt gennemarbejdet, fint struktureret og
med fokus på det tværsektorielle samarbejde. Der knytter sig dog ovenstående bemærkninger til høringssvaret fra Jammerbugt Kommune, som med fordel vil kunne overvejes og integreres i arbejdet med hospitalsprofilen.
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