Sammen om Fremtidens Thisted
- en beskrivelse af det fremtidige
Regionshospital Nordjylland, Thisted
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Et akuthospital i fortsat udvikling
Akuthospitalet i Thisted består - og det gør det
også fremover.
De seneste år har der været udfordringer på hospitalet i Thisted. Der er nu udarbejdet en vision for
”Fremtidens Thisted”. Udgangspunktet for visionen
er, at borgerne fra Thy og Mors skal opleve et nært
og trygt sundhedstilbud. Hospitalet skal således

levere høj kvalitet og patientsikkerhed som en del
af et samlet sundhedsvæsen, som er baseret på nye
veje for samarbejde, organisering og tilrettelæggelse
af patientforløb på tværs af sektorer.
Denne pjece gennemgår de udviklingsspor, som
Task Force for ”Fremtidens Thisted” har beskrevet
med henblik på at realisere visionen.
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Vi er sammen om patienterne
Regionshospital Nordjylland, Thisted, skal
ses som en del af et samlet sundhedsvæsen.
Hospitalet skal sammen med de øvrige aktører
på sundhedsområdet udgøre et trygt og fagligt
velfunderet sundhedstilbud til borgerne i
Thy-Mors området. Hospitalet skal desuden
bidrage aktivt ind i den samlede drift af Regionshospital Nordjylland ligesom Thisted skal
være med til at løfte de regionale opgaver på
sundhedsområdet.
”Fremtidens Thisted” skal være med til at
udvikle Nye veje for udvikling af patientforløb
på tværs i et tæt samarbejde med de øvrige
sundhedsaktører på området. Det skal ske
sammen med kommuner, almen praksis og
andre samarbejdspartnere og interessenter
som erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner
og faglige organisationer. Kommuner, almen
praksis og andre centrale aktører inviteres
derfor til at deltage og indgå i processen om at
skabe ”Fremtidens Thisted”. Det er således forhåbningen, at et bredt spektrum af aktører vil
tage del i processen med at realisere og løfte
matriklen op til ”Fremtidens Thisted”.
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Hospitalet har 5 kerneopgaver

1.

Borgere med akut sygdom eller skade skal have mulighed for at blive udredt og behandlet i nærmiljøet.

Ambitionen er, at alle akutte sygdomme og skader, som ikke kan håndteres i almen praksis eller som
kræver højt specialiseret behandling, skal kunne modtages på Regionshospital Nordjylland, Thisted. Dette
tilbud omfatter en akut vurdering og behandling i Akutmodtagelsen ligesom der vil være mulighed for en
subakut vurdering og behandling i mindre hastende tilfælde.
Tilbuddet til de akut syge patienter er en af kerneopgaverne på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

2.

Patienter med kroniske sygdomme og patienter med multisygdom har ofte behov for mange behandlinger i hospitalsregi ligesom opfølgningen på deres sygdom ofte foregår i et tæt samspil med den
praktiserende læge og kommunen. For disse patienter har nærhed i sundhedstilbuddene en stor betydning,
og det er derfor væsentligt, at hospitalet i Thisted har et tilbud til disse patienter.
Tilbuddet til patienter med kroniske sygdomme og multisygdom er en kerneopgave på Regionshospital
Nordjylland, Thisted.
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3.

Gravide, børn og unge er patientgrupper, hvor samarbejdet på tværs af region, kommune og praktiserende læge også har stor betydning for patientens samlede forløb. Derfor skal der udvikles bedre og
mere smidige patientforløb for disse patienter med nærhed som fundament.
Tilbuddet til gravide, børn og unge er en af kerneopgaverne på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

4.

Borgere, hvor der er mistanke om sygdom, har krav på udredning hvad enten det drejer sig om mistanke om kræft eller anden sygdom. Regionshospital Nordjylland, Thisted, har til opgave at af- eller bekræfte mistanke om sygdom hos borgere fra Thy og Mors. Hvis sygdom bekræftes, vil nogle patienter kunne
behandles lokalt i Thisted, hvorimod andre vil skulle behandles på et andet hospital.
Tilbuddet til borgere med behov for planlagt udredning er en kerneopgave på Regionshospital Nordjylland,
Thisted.

5.

Borgere fra Thy og Mors, som skal have foretaget en behandling, eksempelvis en operation, vil i videst
muligt omfang blive tilbudt behandling i Thisted, men som borgere i andre dele af regionen vil de i
nogle tilfælde blive henvist til at få behandling på et af regionens øvrige hospitaler. Det er dog ambitionen
for ”Fremtidens Thisted” at der inden for alle hospitalets specialer foregår planlagt behandling.
Tilbud til borgere med behov for planlagt behandling er en kerneopgave på Regionshospital Nordjylland,
Thisted.

Kerneopgaverne er hospitalets fundament. Samlet skal de skabe et solidt og bæredygtigt akuthospital, hvor patientbehandling, kvalitet og patientsikkerhed er i top.
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Nye konkrete initiativer på hospitalet
”Fremtidens Thisted” indeholder en række nye initiativer, som skal være med til at sikre et hospital, der
er gearet til borgernes fremtidige behandlingsbehov
i Thy og på Mors. Flere af disse initiativer handler
om at styrke det faglige miljø og samarbejdet på
tværs. Endvidere omhandler initiativerne rekrutte-
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ring af læger og uddannelsestiltag samt initiativer,
der skal styrke det digitale hospital, så Thisted
bliver førende indenfor digitale hospitalsløsninger.
I det følgende nævnes eksempler på konkrete initiativer.

Et nyt børne/unge ambulatorium åbner
For at have et lokalt tilbud til børn og unge fra Thy
og Mors oprettes der som noget nyt et børne/unge
ambulatorium på Regionshospital Nordjylland,
Thisted. Tilbuddet er målrettet nyhenviste patienter
og patienter fra Thy-Mors området, der i dag går i
ambulante forløb på Aalborg Universitetshospital.

blive overflyttet, mens alle nyhenviste patienter på
hovedfunktionsniveau fremover bliver henvist til
ambulant udredning og behandling i Thisted.
Visitationen af patienterne kommer til at foregå via
én samlet visitation inden for børne/ungeområdet
på Regionshospital Nordjylland

Patienter der allerede går til ambulant behandling
på Aalborg Universitetshospital får tilbud om at

Skærpet visitation for akutte organkirurgiske patienter
For at medvirke til at flere patienter kan behandles
på Regionshospital Nordjylland, Thisted, samt øge
det faglige samarbejde inden for specialet, indeholder ”Fremtidens Thisted” en skærpet visitationsmodel på det organkirurgiske område.
I dag bringes akutte organkirurgiske patienter fra
Thy og Mors til andre hospitaler i Region Nordjylland eller i Region Midtjylland. Da det har vist sig,
at nogle af disse patienter ikke har behov for et akut
kirurgisk indgreb, vil den skærpede visitationsmodel

mindske andelen af patienter, som bringes til et andet hospital uden at have akut behov for kirurgisk
behandling.
Patienter med behov for akut udredning og behandling skal fortsat transporteres til andre hospitaler, mens de øvrige patienter bliver i Thisted.
En lignende model er allerede taget i brug på det
gynækologiske område med godt resultat.
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Fælles visitation af planlagte patientforløb inden for gynækologi, kirurgi og urologi
Dette tilbud sikrer, at patienter henvist til Regionshospital Nordjylland inden for et af de nævnte
specialer vil få et tilbud om behandling, hvor der

tages hensyn til på hvilke matrikler behandlingen
kan varetages, nærhed til patientens bopæl samt
ventetid til behandling. kan læse administrationens
rapport om ”Fremtidens Thisted” her/link.
Samt se den pressemeddelelse/link, der fortæller
om rapporten og den politiske proces.

Udvikling af det ortopædkirurgiske område
Det ortopædkirurgiske speciale, som organisatorisk
hører under Aalborg Universitetshospital, har en
ambition om yderligere at udvide aktivitetsniveauet

i Thisted, primært inden for operationer i ”Hånd og
skulder/albue”. Der er planer om at udvide sengekapaciteten med 2 senge.

Udvikling af det medicinske område samt videreudvikling af hospitalets styrkeområder
Ambitionen om ”Fremtidens Thisted” indeholder
en udvidelse af tilbuddet til den medicinske patient.
Det er planen at supplere de nuværende specialer
endokrinologi, lungemedicn, kardiologi og reumatologi med øvrige interne medicinske specialer som
eksempelvis gastromedicin. På tilsvarende vis er

10

det planen yderligere at udvikle nogle af hospitalets
styrkeområder, eksempelvis smertebehandling,
palliation og neurorehabilitering.
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