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Høringssvar Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler 2021-2025
Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune har på mødet d. 22.2.2021 behandlet henvendelse
fra Region Nordjylland vedrørende høring af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands
hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed. Læsø Kommune takker for at
have være inviteret med i processen omkring udarbejdelsen af profilplanen.
Læsø Kommune noterer sig at, det er særligt positivt, at profilplanen i høj grad fokuserer på
at patienten skal opleve ét samlet forløb og i forlængelse heraf, at det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen er et prioritet område. Profilplanens fokus på lighed i
sundhed kan Læsø Kommune ligeledes bakke op om. Der skal fokuseres på at sikre lige
adgang til sundhedstilbud i nærmiljøet, uanset hvor man bor i regionen.
Læsø Kommune er indforstået med, at mere behandling i nærmiljøet stiller krav til den
kommunale akutfunktion. Her er det væsentligt at optimere samarbejdet sektorerne imellem.
Erfaringerne fra COVID-19 bør medinddrages. Ét forslag kunne være øget brug af
videobistand til den kommunale akutfunktion, hvilket vi finder kunne være et væsentligt
element i kvalitetsløftet.
I pejlemærke 2 ”Det udadvendte hospital, der tager ansvar for sammenhængende forløb tæt
på borgeren” omtales at hospitalerne er ambitiøse omkring at sikre rollen som det
udadvendte hospital, herunder hvilke elementer, der kendetegner denne rolle. I forlængelse
heraf kan Læsø Kommune endnu engang nævne forslaget om, at placere Regionsklinik
Læsø i direkte forlængelse af Regionshospital Nordjyllands opgaveområde.
Læsø Kommune finder det positivt, at der er fokus på at sikre patienter og pårørende som
partnere. Dette fordrer øget mestringsevne samt tidlig opsporing, således at indsatsen over
for patienter og pårørende kan igangsættes så tidligt som muligt. Endvidere kræver dette et
velfungerende samarbejde på tværs mellem sektorerne, således intentionen om ét samlet
forløb begynder allerede her.
I forlængelse af Pejlemærke 9 ”Digital kontakt med sundhedsvæsenet skal være et nemt og
naturligt valg” ser vi også gerne de digitale muligheder udbygget og udviklet. Et eksempel
kunne være videoambulatorier inden for somatik og psykiatri, som Region Nordjylland og
bl.a. Læsø Kommune har været fælles om at afprøve og sætte i drift. Videoambulatorierne
bør udvikles med flere relevante specialer, til gavn for de borgere, der bor langt fra
hospitalet. Derudover finder vi det væsentligt at nævne, at der også i et
digitaliseringsøjemed skal være fokus på at sikre lighed i sundhed.
I afsnittet ”Det præhospitale beredskab” nævnes at paramedicinernes kompetencer skal
sættes yderligere i spil i det tværsektorielle setup. Læsø Kommune imødeser den omtalte
videre dialog, vedrørende at ambitionerne i afsnittet sikres for alle borgere i regionen.
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