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Høringssvar - Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler
Brønderslev Kommune finder, at profilplanen overordnet set skaber et godt udgangspunkt
for den fortsatte faglige udvikling på hospitalerne i regionen og i den præhospitale indsats.
Visionen, fokusområderne og de tilhørende pejlemærker fremstår som relevante for det
fremtidige samarbejde, om blandt andet at sikre sammenhæng for patienten i
behandlingsforløbet og sektorovergangene. Brønderslev Kommune ser frem til, sammen
med hospitalerne, at fortsætte arbejdet med at sikre en mere glidende patientovergang
mellem hospital og kommune.
Derudover giver profilplanen et godt overblik over det nordjyske sygehusvæsen i forhold til
kapacitet, antal pladser og hvilke opgaver, der varetages på de forskellige matrikler.
Planen adresserer hvordan regionen, også i fremtiden, vil sikre et sundhedsvæsen som
leverer ydelser af høj faglig kvalitet, til alle borgerne i regionen. Brønderslev Kommune
finder det i den sammenhæng meget relevant at der udarbejdes en stærk profil for
Regionshospital Nordjylland.
Neurorehabilitering på et højt fagligt niveau er afgørende for at borgere/patienter kan få
den rette indsats, og sikre deres fremtidige livskvalitet. Det er derfor positivt at Region
Nordjylland ønsker at styrke rammerne for neurorehabiliteringen i regionen.
Brønderslev Kommune finder det især væsentligt, at neurorehabiliteringen på
hovedfunktionsniveau bibeholdes på Neuroenhed Nord, Brønderslev, og at funktionen
fortsat er placeret på en matrikel centralt i Brønderslev by.
Der er ingen tvivl om at den igangværende corona-epidemi har været medvirkende til at
ændre den måde både de nordjyske hospitaler og kommunerne leverer ydelser til
borgerne på. Det er derfor positivt at Region Nordjylland ønsker at videreføre de gode
erfaringer til permanent drift. Brønderslev Kommune opfordrer til at muligheden for digitale
udskrivningskonferencer fortsætter og at vi i det fremtidige samarbejde har et fælles fokus
på digital kontakt. Den digitale kontakt bør tænkes ind i forhold til alle relevante
samarbejdspartnere og ikke kun patienter/borgere.
Af profilplanen fremgår det, at paramedicinernes kompetencer skal sættes yderligere i spil
i det tværsektorielle set-up, som en del af at den Præhospitale Virksomhed indfører en ny
beredskabsmodel. Brønderslev Kommune finder det meget relevant at bruge
paramedicinerne i det fremtidige samarbejde, og ser frem til at indgå i en dialog om
hvordan kommunen og regionen i fællesskab kan styrke akutindsatsen på tværs af
sektorerne.
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