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Thisted Kommunes høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler,
Psykiatri og Den Præhospitale Virksomhed
Region Nordjylland har den 13. januar 2021 sendt Profilplan 2021-2025 for de nordjyske hospitaler,
Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed i høring med høringsfrist d. 1. marts 2021.
Thisted Kommune takker for det tilsendte høringsmateriale. Vi finder, at fastsættelse af en strategisk
retning for regionens hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed er et vigtigt element i
arbejdet med at sikre de bedste tilbud for regionens borgere.
Thisted Kommune finder profilplanen relevant i forhold til udvikling af det samlede nordjyske
hospitalsvæsen. Thisted Kommune kan derfor overordnet tilslutte sig de pejlemærker, visioner og
udviklingsplaner, der fremgår af Profilplanen.
Thisted Kommune ser med tilfredshed på intentionen om fortsat udvikling af samarbejdet med almen
praksis og kommunerne. Med den nuværende udvikling, hvor andelen af ambulante behandlinger er
stigende, betyder det, at behovet for tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem
sundhedsvæsnets aktører kun bliver større. Af samme årsag, tilslutter Thisted Kommune sig regionens
ambitioner vedrørende udgående funktioner, herunder et vigtigt samarbejde mellem det kommunale
sundhedshuse og regionens tilbud.
For Thisted Kommune er det imidlertid vigtigt med regionale tilbud, der giver borgerne i Thisted
Kommune den rette hjælp – gerne lokalt forankret. Derfor vil vi i det følgende afsnit afgive høringssvar
relateret til de regionale matrikler, som primært benyttes af borgerne i Thisted Kommune.
Aalborg Universitetshospital
Thisted Kommune bakker fuldt op om, at Aalborg Universitetshospital skal være det mest specialiserede
hospital i regionen, hvor alle regionens borgere kan modtage akut og specialiseret hjælp. Ligeledes ser
Thisted Kommune frem til ibrugtagen af Ny Aalborg Universitetshospital, hvor vi er indstillede på et
endnu større samarbejde mellem region og kommune.
Aalborg Universitetshospital, Thisted
Det er Thisted Kommunes generelle holdning, at flere funktioner på det lokale hospital i Thisted vil skabe
en stor værdi for borgere i Thisted Kommune, Morsø Kommune og Vest Hanherred. Det vil samtidig
skabe et bæredygtigt grundlag, både fagligt og rekrutteringsmæssigt. Yderligere er det Thisted
Kommunes vurdering, at øget forskningsaktivitet på hospitalsmatriklen i Thisted, vil have en positiv
effekt på rekruttering.
I Thisted Kommune ser vi særligt et behov for at hospitalet i Thisted styrker indsatsen for følgende
områder:
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Udbygning af den kardiologiske funktion med de nødvendige faglige kompetencer, er afgørende
for borgere, når forekomsten af hjerte- kar sygdomme er forholdsvis høj i området.
Palliativ indsats. At sikre de rette kapacitetsmæssige fysiske rammer Der er geografisk langt til
nærmeste hospice, hvorfor vi ser et behov for et særligt fokus herpå. I den sammenhæng er
Thisted Kommune meget interesserede i at understøtte regionen.
Urologiske område. I dag skal kommunens borgere til Frederikshavn eller Aalborg for at
modtage størstedelen af den urologiske behandling. Det er geografisk en lang køretur for
sårbare og ældre borgere.
Geriatriske område. Den demografiske udvikling i Thisted Kommune medfører at der i fremtiden
må forventes at skulle behandles mange flere skrøbelige ældre borgere i sundhedsvæsnet. Dette
kræver særlige indsats og forløb med lokal adgang til tværfaglige ekspertiser.
Flere forundersøgelser og ambulante funktioner for bl.a. borgere med kroniske sygdomme. I
Thisted Kommune har vi forståelse for, at nogen af behandlingerne må foregå i Aalborg. Men vi
mener, at det vil være af stor værdi for borgeren hvis andelen af forundersøgelser øges på
matriklen i Thisted.
Fortsat styrkelse og udvikling af den ortopædkirurgiske funktion, både i relation til de akutte- og
elektive funktioner.

Når ovenstående er sagt, har vi selvfølgelig en forståelse for borgergrundlagets betydning for
hospitalsmatriklens muligheder og begrænsninger. Derfor bakker Thisted Kommune fortsat op om, og
hjælper gerne med at understøtte, ambitionen om, at blive regionens mest digitale hospital. Vi vil dog
påpege at denne ambition har været til stede i flere år, og vi er af den holdning, at der er behov for at
sætte konkret handling bag målsætningen. Samtidig er der vores holdning, at det er vigtigt at have
kvaliteten for borgerne for øje når vi taler digitalisering, det skal ikke blot være af økonomiske årsager.
Af profilplanen fremgår en ambition om at Aalborg Universitetshospital, Thisted igen skal udføre akut
kirurgi. Dette er en ambition, vi i Thisted Kommune byder velkommen. Men det er bekymrende, at
ambitionen er formuleret som et langsigtet mål. Det er Thisted Kommunes klare opfattelse, at akut
kirurgi har stor betydning for borgerne i området, og det er derfor vores klare interesse at akutkirurgien
genetableres hurtigst muligt.
Ligeledes indgår der i Profilplanen en ambition om etablering af en garantiklinik på matriklen i Thisted. I
Thisted Kommune stiller vi spørgsmålstegn ved, om en garantiklinik vil give den ønskede øgede aktivitet
på matriklen. I denne sammenhæng er det Thisted Kommunes ønske, at der i stedet arbejdes med at
udføre flere elektive operationer frem for etablering af en garantiklinik.
Endeligt glæder det Thisted Kommune at se, at der i Profilplanen udtrykkes et ønske om udvidelse af
antallet af neurorehabiliteringspladser på hospitalet i Thisted.
Psykiatrien
I profilplanen finder Thisted Kommune det positivt, at det tilkendegives, at Psykiatrien i de kommende år
vil styrke fokus på børn og unge. Thisted Kommune vil samtidig udtrykke et ønske om at Børne- og Unge
Psykiatriens relation til matriklen i Thisted ligeledes styrket. Det er Thisted Kommunes oplevelse, at
psykiatrien i Thisted er vigtig for alle borgere i lokalområdet.
Den Præhospitale Virksomhed
Thisted Kommunes anerkender til fulde den opgave, der løses af Den Præhospitale Virksomhed.
Yderligere glæder det os at der pr. 2021 er en akutlægebil i Thisted.
Thisted Kommune – CVR 2918 9560
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Afslutningsvis vil Thisted Kommune tilkendegive, at der allerede på nuværende tidspunkt er et
velfungerende samarbejde mellem Region Nordjylland og Thisted Kommune. Dette gode samarbejde er
Thisted Kommune klar til at videreudvikle, således at vi sammen kan skabe yderligere værdi for
borgerne i Thisted Kommune.
Med venlig hilsen
Thisted Kommunes Social- og Sundhedsudvalg
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