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Til Region Nordjylland
Tak for fremsendte og for at være lydhøre i forhold til at ændre processen, så vi kommunalt har fået mulighed for at deltage i en egentlig høring udover det politiske dialogmøde.
Vi vil gerne gentage vores budskaber fra det politiske dialogmøde:


Vi finder at gode patientforløb er vigtigere end bygninger og hvor behandlingen findes. Den faglige kvalitet er det vigtigste.



Vi håber, der fortsat er mulighed for lokale projekter både med enheden i Aalborg og Hobro



Vi ønsker, at der fortsat skal være fokus på og tid til samarbejdsrelationer, da vi tror på, at dialog
mellem sektorerne styrker samarbejdet. Hvis der gives mulighed for at personalet, der er tæt på
borgerne, taler direkte sammen, så bliver forløbende også bedre. Målet må være bedre sammenhæng i indsatser og forløb i forbindelse med kontrol og indlæggelser.



Vi efterspørger særligt i forhold til psykiatrien bedre mulighed for at borgerne kan blive indlagt
ved behov, og at der for borgerne kan ske hurtigere vurdering/udredning, lige meget om borger
er indlagt eller ej.

I de fremsendte profiler savnes en opmærksomhed på de ændringer, der sker i forbindelse med flytningen til NAU. Det gælder både i relation til det somatiske og psykiatriske område, herunder også de afledte effekter for det nære sundhedsvæsen. I forhold til det sammenhængende borgerforløb er det vigtigt
med fokus på overgangen fra hospitalet til kommunen, herunder også samarbejdet med almen praksis.
Vi vil derfor meget gerne i dialog allerede nu om det fremtidige samarbejde.
Vi har svært ved at se, i de fremsendte profiler, hvad den strategiske retning er for den fremtidige udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen. Der forventes en sundhedsreform på landsplan, men alligevel vil
en lokal udvikling også være relevant. Det fremgår af 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 vi sammen skal
arbejde på at blive bedre og spille hinanden gode, adresseres ikke i de fremsendte profiler.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte Direktør Charlotte Larsen chla@rebild.dk eller Specialkonsulent Inge Kjær Andersen ikan@rebild.dk
Venlig hilsen
Lene Aalestrup
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