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Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune vedr. Profilplan for Region
Nordjyllands hospitaler
Mariagerfjord Kommune har d. 13. januar 2021 modtaget høringsbrev vedr.
Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale
Virksomhed og vil hermed indlede med at takke for muligheden for at afgive
høringssvar vedrørende Profilplanen.
Mariagerfjord Kommune er i høj grad optaget af at sikre sundhedstilbud til
kommunens borgere i nærmiljøet. Det betyder også, at vi lægger vægt på, at
det nuværende aktivitetsniveau og specialiseringsgrad for Hobro Sygehus
fastholdes eller styrkes.
I forhold til Hobro Sygehus kan vi ønske os, at tilbuddet inden for den lettere
psykiatri styrkes, gerne med fokus på børn og unge. Vi ser også gerne at vi
kan styrke samarbejdet om tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser
psykiatri/misbrug styrkes.
I forhold til det sammenhængende borgerforløb, er det vigtig med fokus på
overgangen fra hospitalet til kommunen. Det gælder også i samarbejdet med
almen praksis – eksempelvis via et kommende fælles sundhedshus. Det
mener vi særligt er gældende ift. at styrke samarbejdet omkring den ældre
medicinske patient. Vi mener man, hvis muligt, med fordel kunne satse på, at
de ældre blev tilknyttet et ”stamhospital” hvor man kunne behandle flere
diagnoser samtidig, så de ældre borgere ikke nødvendigvis skal pendle til
behandling på flere sygehusmatrilker.
I de fremsendte profiler savnes generelt en opmærksomhed på de ændringer
der sker i forbindelse med flytningen til NAU både på for det somatiske og
psykiatriske område, herunder også de afledte effekter for det nære
sundhedsvæsen.
Vi har svært ved at se i de fremsendte profiler hvad den klare strategiske
retning er for den fremtidige udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen. Der
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forventes en sundhedsreform på landsplan, men alligevel vil en lokal udvikling
også være relevant.
Det fremgår det fremsendte, at de faglige profiler skal udvikles inden for
rammen, og det kan vi kun bakke op om. Men hvordan og på hvilke områder
skal vi sammen arbejde på at blive bedre og spille hinanden gode, det
adresseres ikke i de fremsendte profilen.
Vi vil derfor meget gerne i en dialog allerede nu om det fremtidige
samarbejde.
Med Venlig Hilsen
Jan Thorbøll Andersen
Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg
Mariagerfjord Kommune
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