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Hjørring den 25-03-2021

Høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025
Overordnet set vurderer Hjørring Kommune, at profilplanen skaber et godt
udgangspunkt for den fortsatte faglige udvikling på hospitalerne i regionen og i den
præhospitale indsats. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med profilplanen, idet
der kan opstå behov for tilpasninger i forbindelse med overgangen til Nyt Aalborg
Universitetshospital.
Hjørring Kommune finder det især væsentligt, at der er et selvstændigt og stærkt
hospital centralt placeret i Vendsyssel, hvor borgerne har nem adgang til akut og
planlagt udredning og behandling. Vi konstaterer derfor med tilfredshed, at
Regionshospital Nordjylland også fremover vil spille en central rolle i det nordjyske
sundhedsvæsen – med fokus på faglighed og kvalitet tæt på vendelboerne. Det er
vigtigt, at regionshospitalet fortsat kan levere basale og specialiserede ydelser af høj
kvalitet, og vi bakker derfor op om ambitionerne om at styrke udvalgte funktioner,
herunder planen om videreudvikling af den akutte funktion på Hjørring matriklen.
Det nære sundhedsvæsen spiller en stadig større rolle, idet kommunerne i stigende
grad overtager opgaver der tidligere blev løst på hospitalerne og dermed giver
borgerne mulighed for at modtage forebyggelse og behandling i deres nærområde.
Vi finder det således positivt, at profilplanen lægger op til at bygge videre på det
gode klyngesamarbejde mellem hospitalerne, kommunerne og almen praksis – i
tråd med Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.
I den forbindelse vil vi opfordre Regionen til at varsle kommunen, når der sker
opgave- og kapacitetsændringer, der har konsekvenser for den kommunale
opgaveløsning. Det er en afgørende forudsætning for, at vi kan sikre den
nødvendige kapacitet til at håndtere opgaverne og kompetencerne til at levere
ydelser af høj kvalitet til borgerne.
I forhold til Psykiatrien oplever Hjørring Kommune generelt, at der er mangel på
behandlingskapacitet, hvilket medfører et øget pres på den kommunale
socialpsykiatri. Samtidig er der en uudnyttet kapacitet i form af de særlige pladser i
Psykiatrien, som der ofte er lav belægning på. Pladserne og personaleressourcerne
bør derfor integreres i den ordinære psykiatri til gavn for borgere med behov for
behandling af psykiske lidelser. Dette kan med fordel adresseres i profilplanen.

Side 2

Af profilplanen fremgår det, at den Præhospitale Virksomhed indfører en ny
beredskabsmodel i de kommende år, hvilket giver fornyede muligheder for
tværsektorielt samarbejde. Bl.a. lægges der op til, at paramedicinernes
kompetencer skal sættes yderligere i spil i det tværsektorielle setup. Hjørring
Kommune ser frem til nærmere dialog om, hvordan vi i fællesskab kan styrke
akutindsatsen på tværs af sektorerne.
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