Økonomi og Plan
Chefkonsulent
Mette Mulvad Mortensen
Direkte +4597661305
mmm@rn.dk
Sagsnummer 2018-006921
8. maj 2019

NOTAT

Opsamling af høringssvar til Udviklingsplan
vedr. "Fremtidens Thisted"

I forbindelse med fremlæggelsen af udviklingsplanen for "Fremtidens Thisted" har ledere og personale haft mulighed for at indsende høringssvar. Der er indkommet i alt 16 svar, der er vedlagt som bilag. Samtidig har Hospitals MED-udvalg på møde d. 10. april 2019 givet input til planen. Nedenfor opsummeres emnerne i de indkomne bemærkninger.
Generelt er der forståelse for og positive bemærkninger til de overordnede tanker i planen. Styrkelse
af den faglige profil samt det faglige fællesskab med Aalborg UH som grundlag for den fremtidige udvikling i Thisted bliver hilst velkommen. Det gælder også for både et fælles medicinsk/ortopædkirurgisk sengeafsnit og medicinske observationssenge i Intensivt afsnit. Samtidig bliver det positivt bemærket, at planen følger den nationale udvikling med ønsket om i højere grad at behandle patienter i
dagtilbud. Der er forståelse for nødvendigheden af ændringer hen imod en mere effektiv drift samt tiltag, som kan være med til at forbedre rekrutteringsmulighederne til hospitalsmatriklen. Et godt skridt i
den retning er samdriften mellem Daghospitalet og sengeafsnit, som giver mulighed for at reducere
vagtbelastningen for personalet.
Høringssvarene udtrykker imidlertid også en række bekymringer, det gælder både for hospitalsmatriklen som helhed og i forhold til enkelte funktioner.

Sengerokade og antallet af senge

Fra mange sider udtrykkes bekymring i forhold til det reducerede sengeantal og risiko for overbelægning. I samme forbindelse er der opmærksomhed på, at bemandingen i de nye sengeafsnit skal matche patientantallet og der skal være en sammenlignelig normering på tværs af sengeafsnit.
Det nævnes fra flere sider, at sammenlægning af sengeafsnit og udvikling af fælles kultur er en ressourcekrævende proces, som kræver stor opmærksomhed. Foruden den kulturelle samhørighed i de
nye personalegrupper er der også behov for at sikre de nødvendige kompetencer og faglighed i personalegruppen i forhold til patientgrupperne i de nye afsnit.
I sammenhæng hermed er der fra flere sider udtrykt ønske om, at planen om styrkelse af det medicinske ambulante tilbud og Daghospitalet bliver uddybet og konkretiseret.
I forhold til de gynækologiske patienters placering på fødeafsnittet nævnes vigtigheden af at den enkelte gynækologiske patients situation vurderes i forhold til dette, primært tænkes på patienter, der er
indlagt på grund af uprovokeret abort.
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Thisted som akut hospital
Udviklingsplanen for hospitalsmatriklen i Thisted har givet anledning til usikkerhed i forhold til bevarelse af hospitalets status som akuthospital. Der savnes større tydelighed om hvilke indsatser, der
skal understøtte dette mål.

Intensiv og Medicinsk sengeafsnit
I forbindelse med etablering af et fælles Intensiv og Medicinsk sengeafsnit er der opmærksomhed på,
at der skal være tydeligt visitations-, behandlings- og plejeansvar for de to patientgrupper.
Der er blandt medarbejderne i intensiv- og anæstesiområdet udtrykt bekymring for den manglende
buffermulighed i det nye Intensive/medicinske sengeafsnit til anvendelse ved isolationsbehov samt
modtagelse af nye patienter. Det er ligeledes påpeget, at det af samme årsag vil være svært at fortsætte den nuværende praksis med at opvågningspatienter passes i intensivt regi uden for dagtid og i
weekends/helligdage.

Faglig profil for områder, som ikke er nævnt i planen

Udviklingsplanen omfatter primært det medicinske område samt en understøttelse af Thisted som
akut hospital. Det er blevet bemærket, at der også bør være en plan for, hvordan den faglige profil for
de kirurgiske specialer styrkes.

Receptionen
Der er indkommet en del tilbagemeldinger i forhold til planerne om digital betjening af Receptionen i
nattetimerne med understregning af Receptionens rolle som en central funktion i huset. Der er bekymring for varetagelse af receptionsopgaver uden for åbningstid, f.eks.
• Alarmkald (f.eks. hjertestop, tekniske kald, katastrofeberedskab)
• Administrative opgaver (f.eks. indscanninger, udlån af pendlerbiler, udlevering af nøgler)
• Patienthenvendelser

Ændring i MED-strukturen

I forbindelse med præsentationen af planen for medarbejdere og ledere i Thisted samt på HMU-møde
d. 10. april blev spørgsmålet om eventuel konsekvens for MED strukturen rejst.

HMUs kommentarer

HMU blev præsenteret for høringssvarene på møde den 8. maj 2019 og af referatet fremgår det:
”Jens Ole Skov takkede for input og konkluderede, at Hospitals MED-udvalget, i lyset af den driftsmæssige og økonomiske situation, tilslutter sig hovedtrækkene i udviklingsplanen.
Medarbejdersiden i Hospitals MED-udvalget opfordrer til særlig fokus på den generelle belægningssituation på hospitalet. Herudover anbefales, at de beskrevne planer omkring Receptionen undersøges
nærmere set ift. de opmærksomhedspunkter, der er indkommet i høringen, inden endelig beslutningstagen.
Ligeledes anbefaler Hospitals MED-udvalget, at der er opmærksomhed på hvordan man bliver indplaceret i nyt MED – og hvordan dette sikres. De relevante Klinik MED opfordres i den forbindelse til at
udarbejde konkrete forslag til fremtidig MED struktur.
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Med disse bemærkninger tog Hospitals MED-udvalget orientering om indkomne høringssvar, orientering om status for rekrutterings- og fastholdelsesstrategi samt orientering om status for personaleproces til efterretning. ”

Bilag – høringssvar fra:
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TR Lægesekretærer
Lægesekretærer i Akutmodtagelsen
Personale i Receptionen
Teknisk Afdeling
TR og AmiR K3
Personale K3
Personale M4
Afsnitsleder M5 og ledende terapeut
Sygeplejersker Medicinsk Ambulatorium
Sygeplejersker Akutmodtagelsen
Helle Isaksen og Connie van der Kooij
Anæstesilæger
Personale og Mini-MED Intensiv afsnit
Anæstesi- og opvågningssygeplejersker
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Thisted Kommune
FAST
Mini-Med K3
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