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Høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis  

Der er indsendt høringssvar fra følgende høringsparter: 

 

1. Sundhedsstyrelsen 

2. Lægeforeningen Nordjyllands Koordinationsforum (YL, FAS og PLO) 

3. PLO-Nordjylland 

4. Nord-Kap 

5. Danske Bioanalytikere 

6. Dansk sygeplejeråd, Nordjylland 

7. Dansk sygeplejeråd, Nationalt 

8. FOA Region Nordjylland 

9. Danske Fysioterapeuter, Nordjylland 

10. Lægeforeningen, Danske Patienter og Dansk sygeplejeråd – fælles hen-

vendelse 

11. Kardiologisk specialeråd, Region Nordjylland 

 

Andre regioner: 

12. Region Midtjylland 

 

Kommuner: 

13. Jammerbugt Kommune 

14. Brønderslev Kommune 

15. Morsø Kommune 

16. Thisted Kommune 

17. Hjørring Kommune 

18. Aalborg Kommune 

19. Frederikshavn Kommune 

20. Rebild Kommune 

21. Mariagerfjord Kommune 

 

Foraer: 

22. Patientinddragelsesudvalget 

23. Sundhedskoordinationsudvalget 

 

Sygehuse og udvalg herunder: 

24. Psykiatrien 

25. Ledende overlæge Tina Gram Larsen 

26. Sygehus Vendsyssel 

27. MED-udvalget for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 

28. Udviklingssygeplejerske Helle Rovsing 

29. Sygehus Thy-Mors 

30. Ergo- og fysioterapeuterne på medicinsk sengeafsnit M3, Sygehus Thy-Mors 

31. MED-udvalget i Klinik Kirurgi 
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32. MED-udvalget i Klinik Akut 

33. MED-udvalget i Klinik Medicin 

34. MED-udvalget i Klinik Diagnostik 

35. TR-kollegiet på Sygehus Thy-Mors, Dansk sygeplejeråd 

36. Kontaktudvalget på Sygehus Thy-Mors 

37. Aalborg Universitetshospital 

38. Klinik Akut 

39. Klinik MED, Klinik Anæstesi: 

40. Tværfagligt Smertecenter, Klinik Anæstesi 

41. Klinik MED, Klinik Diagnostik 

42. Klinisk Biokemi, Klinik Diagnostik 

43. Radiologi, Klinik Diagnostik 

44. Kardiologisk Afdeling, Klinik Hjerte-Lunge 

45. Udvidet klinikledelse og Klinik MED, Klinik Hoved-Orto (inkl. bilag vedr. Øre-Næse-Hals, 

Øjenområdet samt Neurorehabilitering) 

46. Klinik MED, lokale MED-udvalg, specialer, udvidet klinikledelse mv., Klinik Kvinde-Barn og 

Urinvejskirurgi 

47. Klinik Kirurgi og Kræftbehandling 

48. Klinik MED, Klinik Medicin 

49. Nyremedicin, Klinik Medicin 

50. Speciallæger og afsnitsledende sygeplejersker i Klinik Medicin i Hobro, Klinik Medicin 

51. Sengeafsnit M3 i Hobro, Klinik Medicin 

52. Lokalt MED-udvalg, Køkkenfunktionen: 

53. Overlægerådet 

54. Personalet ved Intensivafsnittet i Hobro, Aalborg Universitetshospital 

55. Personalet ved Radiologisk Afsnit i Dronninglund, Aalborg Universitetshospital 

56. Personalet på Håndkirurgisk Afsnit i Dronninglund, Aalborg Universitetshospital 

57. Leif Gade Freund, Ole Fedders, Michael Nielsen og Niels Svaneborg 

 

Øvrige: 

58. Dronninglund Handelsstandsforening og Dronninglund Borgerforening 

59. Socialdemokraterne i tidligere Dronninglund Kommune 

60. Socialdemokratiet i Thisted Kommune 

61. Praktiserende speciallæge Grethe Harboe 

62. Grethe Elten Mortensen 

 

Borgermøder: 

63. Referat fra borgermøde i Aars 

64. Referat fra borgermøde i Thisted 

65. Referat fra borgermøde i Hjallerup 

 

Nedenfor følger en opsummering af de væsentligste pointer fra de indsendte høringssvar. 
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Faglige organisationer 

1. Sundhedsstyrelsen 

 Styrelsen finder det positivt, at regionen i Plan for sygehuse og speciallægepraksis har 

fokus på sammenhængende patientforløb samt inddragelse af patienten og dennes pårø-

rende. 

 Styrelsen anerkender behovet for ændringer, herunder ved samling af aktiviteter fra Nykø-

bing i Thisted samt nedlæggelsens af aktiviteter i Dronninglund samt flytning af medicinske 

senge fra Frederikshavn til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. 

 Sundhedsstyrelsen finder fortsat uhensigtsmæssigheder ved organiseringen i Himmerland 

og henviser til tidligere afgivet rådgivning. Sundhedsstyrelsen finder det uhensigtsmæssigt 

at den akutte medicinske funktion på matriklen i Hobro opretholdes, idet denne ligger uden 

for rammer af de reviderede anbefalinger for det akutte beredskab (Sundhedsstyrelsen 

2007). 

 Sundhedsstyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke er tilstedeværelse af special-

læge i anæstesiologi på sygehusmatriklen i Hobro ved behov, men udelukkende dækning 

fra Aalborg Universitetshospital, Aalborg. 

 Sundhedsstyrelsen anfører, at der bør sikres en klar og entydig visitation af patienterne til 

de to skadetilbud i Farsø og Hobro. 

 Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt at samle Sygehus Thy-Mors’s aktiviteter på matrik-

len i Thisted. 

 Sundhedsstyrelsen anerkender den særlige udfordring omkring akutfunktionen på Syge-

hus Thy-Mors i Thisted. Sundhedsstyrelsen fremhæver effektive aftaler omkring visitation 

samt beredskab til hurtig og sikker overflytning af patienter som vigtige elementer omkring 

akutmodtagelsens drift. 

 Sundhedsstyrelsen finder, at det giver god mening at have et samlet planlægningsgrund-

lag for sygehusene og speciallægepraksis. Sundhedsstyrelsen finder det ligeledes positivt, 

at der lægges op til etablering af trepartsudvalg. Styrelsen mener dog, at særlige udfor-

dringer omkring rekruttering til enkelte specialer i speciallægepraksis burde være adresse-

ret mere tydeligt i planen.  

 Sundhedsstyrelsen roser, at samarbejde og inddragelse af patienter og pårørende er 

fremhævet i planen. Styrelsen peger dog på, at det bør præciseres, at ikke alle patienter er 

i stand til at være medbestemmende i deres patientforløb og peger desuden på, at der kan 

med fordel kan henvises til en mere præcis definition af patient- og pårørendeinddragelse. 

 Sundhedsstyrelsen fremfører, at der med fordel kunne være henvist til Sundhedsstyrel-

sens reviderede anbefalinger for den palliative indsats i afsnittet om de kroniske og varige 

patientforløb. Styrelsen anfører at det hermed kunne være adresseret, hvordan det sikres 

at palliative tilbud kommer ud til alle patienter med dette behov (ikke blot cancerpatienter) 

samt hvordan der sikres en rettidig palliativ indsats og hvordan der sikres døgndækkende 

rådgivning til kommunerne fra regionen.  

 Ift. specialfunktionerne inden for neurorehabilitering, anfører Sundhedsstyrelsen at der 

som udgangspunkt bør være døgndækkende lægelig bemanding. Hvis ikke, bør regionen 

overveje hvordan dette tilbud kan klassificeres anderledes. 

 Sundhedsstyrelsen påpeger ift. neurorehabilitering, at det er nødvendigt at Sundhedssty-

relsens rammesætning på området adresseret tydeligt i plangrundlaget. 

 

2. Lægeforeningen Nordjyllands Koordinationsforum (YL, FAS og PLO) 

 Foreningen udtrykker bekymring for reduktionen i sengetal på regionens sygehuse. 

 Foreningen udtrykker støtte til reduktionen i antallet af matrikler. 
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 Foreningen understreger at der er behov for et generelt fokus på uddannelsesmiljøet for 

lægestuderende og uddannelseslæger, idet rekrutteringsmulighederne er tæt forbundet 

hermed. Der peges på, at der er behov for en særlig indsats ift. uddannelsesmiljøet i og 

rekruttering til regionens akutmodtagelser. 

 Foreningen fremhæver, at der er behov for at opprioritere forskningsindsatsen i forhold til 

det nuværende niveau.  

 Foreningen anser principperne om patientens team som et væsentligt element ift. at den 

patientforløbsbaserede ledelsesmodel kommer til at fungere optimalt. Foreningen foreslår i 

forlængelse heraf, at der arbejdes videre med elementerne omkring behandlingsansvarlig 

læge. 

 Lægeforeningen ser at især udredningsretten udfordrer regionens sygehuse, og støtter 

derfor planen anbefalinger om udnyttelsen af de diagnostiske centre samt fælles visitation. 

 

3. PLO-Nordjylland 

 Ser positivt på indførsel af sygehusvisitation. 

 Kommenterer på nedlæggelse af medicinske senge og anfører, at det opleves at sengere-

duktioner og nedbringelse af indlæggelsestiden sker ukoordineret i Region Nordjylland. 

 Opfordrer til tæt samarbejde mellem almen praksis, sygehuse og kommunerne for at sikre 

de bedst mulige patientforløb. Fremhæver let adgang til specialistrådgivning på sygehuse-

ne og adgang til flere diagnostiske muligheder, som elementer der er væsentlige for Læ-

geforeningen. 

 Lægeforeningen er bekymret for den stigende lægemangel på speciallægeområdet.  

 Bemærker at almen praksis flere steder i planoplægget er nævnt som en væsentlig part i 

patientforløbene. Det er Lægeforeningen enige i, men foreningen kan være bekymret for 

om forventningerne overstiger mulighederne jf. kapaciteten og ressourcerne i almen prak-

sis.  

 Foreslår at der etableres et særskilt forum, der skal se på og beskrive eventuelle opgave-

overdragelser fra sygehusene til almen praksis og den anden vej, jf. elementerne i planen. 

 

4. Nord-Kap 

 Anbefaler at den beskrevne omlægning sker i koordineret samarbejde mellem sygehuse, 

almen praksis og kommunerne. 

 Støtter etablering af stærke sygehusvisitationer og vil meget gerne deltage i beskrivelsen 

heraf. 

 Anbefaler at sygehustilbud placeres ud fra nærhedsprincippet – så længe det er fagligt og 

økonomisk bæredygtigt.  

 Lægger vægt på muligheden for specialistrådgivning på sygehusene, og at denne rådgiv-

ningsmulighed skal være lettilgængelig.  

 Opfordrer til tilbageholdenhed ift. udlægning af opgaver til almen praksis, hvilket skal ses i 

lyset af den nuværende kapacitet i almen praksis i Nordjylland.  

 Ser frem til bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af de diagnostiske centre. 

 

5. Danske Bioanalytikere 

 Foreningen er bekymret for om den stigende efterspørgsel efter diagnostiske ydelser kan 

matches af det rette udbud af bioanalytikere.  

 Foreningen anbefaler at uddannelseskapaciteten for bioanalytikere øges. 
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 Foreningen anbefaler at der arbejdes videre med at anvende bioanalytikere som en del af 

den tværfaglige indsats på flere afsnit og i flere funktioner for dermed at hæve kvaliteten af 

såvel prøvetagning som svarafgivelse. 

 

6. Dansk sygeplejeråd, Nordjylland 

 Rådet anbefaler at sengekapaciteten på regionens sygehuse tilpasses de faktiske behov, 

idet rådet i dag oplever at sengekapaciteten ikke er tilstrækkelig. 

 Anbefaler større fokus på sikring af sammenhæng og forebyggende indsats tværsektorielt. 

 Anbefaler at de rette ressourcer (såvel personale som fysiske rammer) til patient- og pårø-

rendeinddragelse er til stede. 

 Lægger vægt på, at der sikres et godt arbejdsmiljø for de ansatte. 

 

7. Dansk sygeplejeråd, Nationalt 

 Peger på nødvendigheden af at IT-systemer kan tale sammen, således at arbejdsgangene 

derfor er så hensigtsmæssige som muligt. 

 Peger på behovet for enkel og let adgang til dokumentation for de ansatte. 

 Anbefaler at der fokuseres på at skabe et kompetenceløft til de ansatte – både tværfagligt 

og monofagligt – i takt med at specialiseringen øges. 

 Peger på, at økonomiske incitamenter ikke bør være en barriere for det sammenhængen-

de sundhedsvæsen. 

 Peger på værdien af et sundheds arbejdsmiljø samt medarbejderindflydelse og –

involvering. 

 

8. FOA Region Nordjylland 

 Opfordrer til at der i forbindelse med omstruktureringer etableres maksimal tryghed for de 

berørte medarbejdere. 

 Opfordrer til at MED-systemerne inddrages i omstruktureringsprocesserne. 

 Påpeger at regionen har en forpligtelse over for SOSU-skolerne til at stille praktikpladser til 

rådighed.  

 Anfører at foreningen ser en klar sammenhæng mellem akutfunktionerne og drift af øvrige 

funktioner på akutsygehuse i forhold til at sikre et godt uddannelsesmiljø for sundhedsper-

sonalet.  

 

9. Danske Fysioterapeuter, Nordjylland 

 Ser især positivt på at der lægges op til en samling af de nuværende neurorehabilitering-

senheder til én enhed. Foreningen ser, at det vil medvirke til at højne kvaliteten. 

 Foreningen ser en risiko for at patienter i ambulante forløb eller dem, der udelukkende har 

været behandlet ambulant i akutmodtagelserne, ikke får vurderet deres behov for genop-

træning. Foreningen opfordrer til, at der ansættes fysioterapeuter i akutmodtagelserne, 

hvilket også vil kunne medvirke til at sænke ventetiderne. 

 Foreningen opfordrer til at der igangsættes forsøg med opgaveglidning som et element i 

forhold til at sikre den rette kapacitet.  

 Foreningen peger på vigtigheden af, at patienter med kroniske og langvarige sygdomme 

også får vurderet deres behov for en målrettet og tidsafgrænset genoptræningsindsats. 

 

10. Lægeforeningen, Danske Patienter og Dansk sygeplejeråd – fælles henvendelse 

 Generel henvendelse vedrørende overbelægning på sygehusene.  
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11. Kardiologisk specialeråd, Region Nordjylland 

 Rådet udtrykker bekymring for speciallægedækningen inden for specialet. Rådet oplever 

aktuelt at der er for få speciallæger til at varetage den kardiologiske funktion på de nuvæ-

rende matrikler og konsekvensen er lange ventetider, dårligere patientbehandling af de 

hjertemedicinske patienter samt utilstrækkeligt vagtberedskab 

 Rådet opfordrer derfor til en samling af de kardiologiske speciallægeressourcer på færre 

matrikler. 

 

Andre regioner: 

12. Region Midtjylland 

 Har ingen bemærkninger til Plan for sygehuse og speciallægepraksis. 

 

Kommuner: 

13. Jammerbugt Kommune 

 Ser positivt på, at der lægges op til et udvidet samarbejde på tværs af sektorer med hen-

blik på bedre ressourceudnyttelse. 

 Kommunen anfører vigtigheden af, at der er end procedurer for samarbejde med regio-

nens sygehuse, for dermed er der skabt bedre grundlag for sammenhæng i patientforlø-

bene. 

 Peger på, at uddannelseskapaciteten på lægeuddannelsen på Aalborg Universitet bør 

udvides for at sikre speciallægedækningen i regionen. 

 

14. Brønderslev Kommune 

 Anfører vigtigheden af, at planen sammentænkes med sundhedsaftalens elementer. 

 Kommunen peger på vigtigheden af koordinering med kommunerne i forbindelse med den 

implementeringsplan, der skal udarbejdes for planen efterfølgende.  

 Kommunen anbefaler at sygehusmatriklen i Dronninglund bevares som minimum med de 

funktioner, der i dag varetages på sygehuset. Såfremt de nuværende funktioner ikke op-

retholdes, peger kommunen på en række muligheder for placering af andre funktioner på 

matriklen i Dronninglund. 

 Brønderslev Kommune peger på at det i planen ikke fremgår, hvordan optageområdet om-

kring Dronninglund skal fordeles mellem Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetsho-

spital, såfremt sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes. 

 Ser positivt på at neurorehabilitering fastholdes på matriklen i Brønderslev og støtter op 

om at antallet af senge på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides. Kommunen er 

dog samtidig bekymret for den skitserede reducering i antallet af neurorehabiliteringssen-

ge. 

 Kommunen ser positivt på etablering af et ekstra ydernummer inden for øjenspecialet i 

kommunen. Kommunen mener dog, at ventelisteproblematikker inden for visse specialer 

burde være tydeligere adresseret i planen.  

 Kommunen ser positivt på de elementer, der anføres vedrørende akutte patientforløb og 

støtter op om planelementerne vedrørende udredningsforløb, herunder eksempelvis en 

mere hensigtsmæssig anvendelse af de diagnostiske centre. Kommunen retter samtidig 

fokus på, hvordan der rekrutteres uddannelseslæger til de ”trængte specialer”. 

 Kommunen støtter op om regionens tanker omkring omlægning fra akut til planlagt samt 

fra stationær til ambulant. Kommunen påpeger samtidig at denne udvikling stiller stigende 

krav til kommunerne og opfordrer til at opgaveglidningen sker koordineret mellem alle in-

volverede aktører. 
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 Handicaprådet i Brønderslev Kommune støtter op om kommunens høringssvar og anfører 

endvidere, at der er behov for fagligt stærke og velfungerende sygehuse i borgernes nær-

miljø. 

 

15. Morsø Kommune 

 Kommunalbestyrelsen ser med stor alvor på de planlagte ændringer for Sygehus Thy-

Mors og peger på at ændringerne kan medvirke til at øge uligheden i sundhed.  

 Kommunen anfører, at forslagene i planen vil have store konsekvenser for borgerne i 

kommunen, som generelt får længere afstand til sundhedstilbuddene. 

 Morsø Kommune påpeger, at omlægninger i sygehusregi ofte medfører ændringer i opga-

verne indenfor blandt hjemmesygeplejersken og hjemmeplejen. 

 Morsø Kommune finder det hensigtsmæssigt, at faciliteterne på sygehusmatriklen i Nykø-

bing fortsat udnyttes i en indsats for at styrke sundhedsområdet i den nordvestlige del af 

regionen.  

 Kommunen foreslår konkret, at den dagkirurgiske aktivitet bevares og udbygges i Nykø-

bing. Derudover peges på en bevarelse af røntgenfunktionen og laboratoriefunktionen. Ift. 

den dagkirurgiske aktivitet, er det kommunalbestyrelsens vurdering, at der hermed kan sik-

res en betydelig hjemtrækning af aktivitet fra de andre regioner. 

 Kommunen oplevere en god synergi mellem funktionerne i sundhedshus-delen på matrik-

len i Nykøbing. Derfor ser kommunen positivt på en udbygning af disse tilbud, eksempelvis 

med regionale funktioner, ligesom kommunen støtter op om en eventuel udbygning af 

speciallægefunktionerne på matriklen i Nykøbing. Ift. sidstnævnte peges konkret på, at det 

vil være ønskeligt med et speciallægeydernummer inden for det gynækologiske speciale. 

 Ift. neurorehabilitering ser kommunen en mulighed for at placere det andet af to centre på 

sygehusmatriklen i Nykøbing. Dermed påpeger kommunen at der vil være et potentiale for 

samarbejde med og udnyttelse af Rehabiliteringscenter Strandgården. 

 

16. Thisted Kommune 

  I forhold til Plan for sygehus og speciallægepraksis er Thisted Kommune meget forståen-

de i relation til Morsø Kommunes bekymringer vedrørende lukning af aktiviteter på Mors. 

 Thisted Kommune støtter imidlertid op om en samling af funktionerne på Sygehus Thy-

Mors på en matrikel i Thisted, idet akutmodtagelsens funktion er vigtig for sygehusets 

funktion. Kommunen peger endvidere på, at det er afgørende, at de underliggende plan-

lagte aktiviteter, der støtter op om, at akutfunktionen kan drives optimalt såvel fagligt som 

økonomisk, er til stede. Kommunen finder det vigtigt at der samtidig er andre specialer i 

det nordjyske sundhedsvæsen, der udføres på Sygehus Thy-Mors. 

 Thisted Kommune kan ikke bakke op om at flytte neurorehabiliteringen til Brønderslev 

Neurorehabiliteringscenter. 

 Kommunen anfører afslutningsvist at den seneste tids sengelukninger på Sygehus Thy-

Mors har givet et øget pres på sengepladserne, og at dette - alt andet lige - formentlig har 

medført, at patienterne udskrives tidligere. Det er derfor vigtigt for kommunen, at Sygehus 

Thy-Mors er velfungerende, så der opnås de bedst muligt patientforløb.  

 Kommunen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt hvis øjenspecialet og øre-næse-hals-

specialet på sigt overflyttes til Aalborg Universitetshospital, idet disse områder hænger 

godt sammen med de øvrige aktiviteter på Sygehus Thy-Mors. 

 

17. Hjørring Kommune 
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 Hjørring Kommune finder det positivt, at regionen har fokus på at styrke samarbejdet med 

kommunerne, samt at der er en klar sammenhæng mellem de to planudkast og Sund-

hedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. 

 Hjørring Kommune finder det væsentligt, at der er et stærkt sygehus centralt placeret i 

Vendsyssel, hvor borgerne har nem adgang til hurtig og kompetent sygehusbehandling. 

Kommunen hæfter sig derfor ved, at Sygehus Vendsyssel fortsat vil være en central aktør. 

 Med henblik på at sikre lige adgang til speciallægehjælp anbefaler kommunen, at rekrutte-

ring af speciallæger prioriteres højt, og at Hjørring Kommune tilgodeses i forbindelse med 

den geografiske placering af nye ydernumre.  

 Kommunen vil gerne indgå i dialog om eventuelle konsekvenser som følge af de skitsere-

de strukturelle ændringer. 

 

18. Aalborg Kommune 

 Aalborg Kommune kunne ønske, at det i højere grad fremgår, at det er sundhedsaftalen, 

som har fokus på samarbejdet mellem sektorerne. 

 Plan for sygehuse og speciallægepraksis har stort fokus på strukturelle tilpasninger på 

sygehusområdet. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at strukturelementerne og den sti-

gende specialisering vil medføre, at kommunerne kommer til at løfte endnu flere opgaver. 

Den udfordring er Aalborg Kommune parat til, og Aalborg Kommune er også parat til at 

indgå i et mere forpligtende samarbejde mellem region, kommune og almen praksis. 

 For Aalborg Kommune er det essentielt at styrke samarbejdet i sektorovergangen, en op-
gave hvor der er behov for kontinuerlig udvikling, blandt andet via Udskrivningsenheden. 
Aalborg Kommune ønsker et fortsat særligt fokus på shared care/fælles finansierede en-
heder, som eksempelvis samarbejde mellem Udskrivningsenhed og afdelingerne ved Aal-
borg Universitetshospital og regionens øvrige sygehuse. 

 Aalborg Kommune påpeger, at den beskrevne omlægning fra indlæggelse til ambulant 
tilbud aktualiserer behovet for en digital kommunikationsløsning for ambulante patienter, 
som ikke findes i dag. 

 Den stigende omlægning af sygehusaktivitet fra stationær til ambulant udgør en særlig 
udfordring set fra et kommunalt synspunkt, idet ressourcetrækket i primærsektor øges 
voldsomt. Aalborg Kommune mener, at denne opgaveglidning bør beskrives yderligere, 
også i forhold til ressourcer og i så god tid som muligt. Aalborg Kommune deltager gerne i 
et sådant arbejde. 

 Kommunen peger desuden på vigtigheden af udbygningen af den telefoniske rådgiv-
ningsmulighed fra sygehusene til almen praksis, således at de praktiserende læger kan 
anvende rådgivningen som et reelt alternativ til en indlæggelse. 

 Tankerne i udkastet om indførelse af ”hente-hjem”- eller ”følge-hjem”-ordninger i forbindel-
se med udskrivninger interessante. Aalborg Kommune er interesserede i at medvirke i af-
prøvning af sådanne modeller. 

 Aalborg Kommune finder det positivt, at der kommer fokus på at minimere overflytninger af 
patienter mellem forskellige geografiske sygehusenheder. Dog er det også vigtigt, at der er 
fokus på, at Aalborg Universitetshospital udover sin højt specialiserede funktion fortsat 
skal fungere som lokalsygehus for borgerne i området. 

 Aalborg Kommune hilser udkastets forslag om en samling af den neurorehabiliteringsind-

satsen på en matrikel velkommen. Aalborg Kommune ser gerne, at det bliver centralt pla-

ceret i nærheden af borgere i Aalborg Kommune. 

 Aalborg Kommunes Handicapråd støtter op om kommunens høringssvar, og bemærker at 

man gerne ser udarbejdet et regelsæt, som giver sygehuse stærkere beføjelser i forhold til 

at stille præcise krav til mål, indsatser, og tidsfrister til kommunernes tilbud om genoptræ-

ning. 



 

Side 9 af 18 

 

19. Frederikshavn Kommune 

 På de områder, hvor der ønskes opgaveflytninger fra region til kommune, anfører kommu-

nen at det er nødvendigt, at det sker planlagt, og der samtidig sker en flytning af den øko-

nomi, der svarer til de ressourcer, kommunen fremadrettet skal anvende til løsning af op-

gaven. 

 Frederikshavn Kommune anbefaler at Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn bibeholdes 

som et 7 døgns sygehus. Kommune ser desuden med stor tilfredshed på at neurorehabili-

tering placeres på sygehusmatriklen i Frederikshavn. 

 Kommunen opfordrer til at der på landsplan tænkes i nye finansieringsmodeller for at 

kommunerne og regionerne i fællesskab mere hensigtsmæssigt vil kunne løse de fremtidi-

ge udfordringer på sundhedsområdet. 

 Kommunen bemærker at samling af specialer kræver tilstrækkelig akutberedskab i den 

nordlige del af regionen, så borgerne kan føle sig trygge og have lige adgang til sund-

hedsvæsenet.  

 Kommunen finder det vigtigt, at nedlæggelse af de 2 overlægeydernumre følges op med 

initiativer, der har sigte på at øge kapaciteten i speciallægepraksis inden for specialet bør-

nepsykiatri. 

 

20. Rebild Kommune: 

 Ser positivt på arbejdet med patientens team og ser frem til, at ideen også kommer til at 

omfatte sektorovergange. 

 Støtter anbefalinger i relation til udviklingen af de akutte patientforløb, og fremhæver sær-

ligt vægtningen af samarbejdet med kommunerne, blandt andet i forhold til forebyggelse af 

indlæggelser og genindlæggelser. 

 I forhold til overvejelserne om, at samle alle neurorehabiliteringssenge et sted, finder 

kommunen det vigtigt, at der er fokus på at sikre de mest hensigtsmæssige patientforløb 

og høj faglighed. 

 

21. Mariagerfjord Kommune:  

 Anerkender planen fokus på rekruttering af især læger. Samtidig udtrykker kommunen 

bekymring for især lægesituationen i den østlige del af Mariagerfjord Kommune, hvor flere 

indbyggere er henvist til at søge læge i Region Midtjylland. 

 Tilslutter sig planen ambition om at epikriser bør udsendes tidligere end i dag. Kommunen 

peger desuden på at det bør gælde for alle patientforløb samt at det vil være et ekstra kva-

litetsløft, hvis epikrisen samtidig kan findes på borgerens egen profil på sundhed.dk. 

 Peger på at de geografiske overvejelser har en klar betydning for valg af sundhedsydelser 

for kommunens borgere, når kommunen er placeret på grænsen mellem Region Nordjyl-

land og Region Midtjylland. 

 

Foraer: 

22. Patientinddragelsesudvalget 

 Anerkender at der er behov for at skære i antallet af sygehusmatrikler, men udtrykker be-

kymring for især kapaciteten på Aalborg Universitetshospital, som ofte opleves at være 

presset. 

 Udvalget er især bekymret for, hvordan de ældre medicinske patienter håndteres, og ser 

gerne at der er geriatere tilstede i regionens akutmodtagelser for at sikre den rette håndte-

ring af ældre medicinske patienter med akut opstået sygdom. 
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 Anbefaler yderligere fokus på telemedicinske løsninger, blandt andet med udgangspunkt i 

erfaringerne fra Telecare Nord. 

 Udvalget ser meget positivt på elementerne omkring patientens team og behandlingsan-

svarlig læge. 

 

23. Sundhedskoordinationsudvalget 

 Peger på, at elementerne i planen stemmer godt overens med de anbefalinger, der ligger 

inden for sundhedsaftalens rammer og de politiske pejlemærker i aftalen. 

 Udvalget understreger desuden vigtigheden af planerne på området tænkes sammen og 

at indsatser sker koordineret med Sundhedsaftalen. 

 

Sygehuse og udvalg herunder: 

24. Psykiatrien 

 Ser positivt på at problemstillingen omkring psykiatriske patienter med samtidig somatisk 

sygdom adresseres i planen, og ser frem til et udvidet samarbejde mellem somatik og 

psykiatri. 

 Psykiatrien støtter op om fastholdelsen af det eksisterende niveau for speciallægeydere i 

børne- og ungdomspsykiatri samt nedlæggelsen af ikke anvendte ydernumre. Psykiatrien 

foreslår endvidere at det i planperioden bør revurderes om situationen har ændret sig så-

ledes at der kan ske udvidelser i antallet af privatpraktiserende speciallæger i børne- og 

ungdomspsykiatri. 

 

25. Ledende overlæge Tina Gram Larsen 

 Stiller sig undrende over for hensigtsmæssigheden af at der er få ydernumre inden for 

voksenpsykiatri i speciallægepraksis. Dette skal ses i sammenhæng med hensigten om at 

sikre den rette arbejdsdeling.  

 

26. Sygehus Vendsyssel 

 Sygehuset ser sig parate til at deltage i de ændringer, som Plan for sygehuse og special-

lægepraksis. Samtidig opfordrer sygehuset til, at der med de kommende beslutninger ska-

ves ro omkring strukturen, idet en robust sygehusstruktur er en væsentlig faktor ift. syge-

husets rekrutteringsmuligheder. 

 Sygehuset peger på, at den skærpede profil for sygehusmatriklen i Frederikshavn er med 

til at opretholde fremdriften og robustheden for Sygehus Vendsyssel. 

 Sygehuset støtter op om Brønderslev Neurorehabiliteringscenters lokal-MEDs høringssvar 

(se nedenfor). 

 

27. MED-udvalget for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 

 Brønderslev Neurorehabiliteringscenter støtter op om den politiske beslutning om at samle 

regionens neurorehabiliteringsfunktioner i ét center. 

 Brønderslev Neurorehabiliteringscenter støtter desuden op omkring en overgangsløsning, 

hvor neurorehabiliteringsfunktionerne samles på færrest muligt enheder, idet det vurderes 

at kunne medvirke til at sikre fagligt robuste enheder samt fremme samme høje faglige 

kvalitet. 

 Bygningerne i Brønderslev lever ikke op til ønsker for et fremtidig neurorehabiliteringscen-

ter, men det påpeges at en fastholdelse af regionsfunktionerne i Brønderslev i en over-

gangsperiode anses for hensigtsmæssigt, idet en midlertidig flytning vil kunne splitte det 

faglige miljø og dermed risikere at medføre et betydeligt kompetencetab. 
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28. Udviklingssygeplejerske Helle Rovsing 

 Anser det for afgørende, at der sker en samling af neurorehabiliteringen for at sikre det 

faglige miljø, herunder relevant lægedækning.  

 Opfordrer til at de specialiserede faglige miljøer splittes – især når der er tale om en mid-

lertidig løsning. 

 Anfører at en samling i eksisterende bygninger samt sikring af ressourcer, der matcher 

opgaven, er det der giver mest effektivitet for pengene i den aktuelle situation. 

 

29. Sygehus Thy-Mors 

 Sygehuset finder det vigtigt at sygehusets status som akutsygehus bevares samtidig med 

at funktionen fremtidssikres. 

 Sygehuset tager samlingen af sygehusets funktioner på én matrikel til efterretning og kon-

staterer at det giver en mere robust drift, 

 Sygehuset foreslår at sygehuset får mulighed for at bevare neurorehabiliteringssengene 

således at neurorehabilitering bliver fordelt på tre matrikler i regionen. 

 I forhold til de langsigtede perspektiver for sygehusets drift, påpeger sygehuset vigtighe-

den af at der fortsat leveres en aktivitet af høj kvalitet. Det fremføres at sygehuset indenfor 

alle aktivitetsområder bør sikres et antal behandlinger, som giver en robust funktion.  

 Sygehuset peger på en bevarelse af øjenspecialet. Det bør ligeledes overvejes om øre-

næse-hals-specialet samt det urologiske speciale bør bevares på sygehuset. 

 Sygehuset opfordrer til at de regionale uddannelsesplaner gennemgås og eventuelt revi-

deres med henblik på at sikre stadig flere uddannelsesforløb på Sygehus Thy-Mors. 

 Sygehuset anfører at funktioner, der drives af andre sygehusenheder (eksempelvis det 

ortopædkirurgiske speciale) kan udfordre linjeorganisationen. Derfor opfordrer sygehuset 

til at disse ”kryds-organisatoriske” modeller minimeres. 

 

30. Ergo- og fysioterapeuterne på medicinsk sengeafsnit M3, Sygehus Thy-Mors 

 Der foreslås en model ift. neurorehabilitering, hvor funktionerne fordeles mellem Brønders-

lev Neurorehabiliteringscenter, Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn og Sygehus Thy-

Mors, og hvor sidstnævnte også kan varetage udgående apopleksifunktioner. 

 

31. MED-udvalget i Klinik Kirurgi 

 Klinikken støtter en samling af sygehusets funktioner på matriklen i Thisted. 

 Klinikken anerkender nødvendigheden af at samle den operative del af coloncancerbe-

handlingen. For at understøtte de kirurgiske kompetencer anfører klinikken dog, at der er 

behov for at tilføre kirurgien et antal operationer, der modsvarer coloncancerkirurgiens 

DRG-værdi. Der peges på galdeoperationer og hernieoperationer. Der anbefales et tæt 

samarbejde med de øvrige kirurgiske enheder i regionen. 

 Anbefalingen fra Aalborg Universitetshospital om at reorganisere det urologiske speciale, 
herunder indføre central visitation, støttes af Klinik Kirurgi under forudsætning af, at sam-
arbejdet fortsætter uændret i sin nuværende form med de faglige, organisatoriske go le-
delsesmæssige reference forankret på Sygehus Thy-Mors. 

 Anbefaling omkring central visitation inden for øjenspecialet bør analyseres, men klinikken 
vil stærkt anbefale, at samarbejdet fortsætter uændret og i sin nuværende form med den 
faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige reference forankret i Klinik Kirurgi, Sygehus 
Thy-Mors.  

 Behovet for lokal etablering af en AMD-klinik i relation til Øjenklinikken bør analyseres og 
fremskrives på aktivitet og økonomi. 
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 Klinikken anbefaler at audiologifunktionen fastholdes på Sygehus Thy-Mors og anfører at 
der er mulighed for at øge aktiviteten. 

 For alle specialer i klinikken anbefaler Klinikken, at der iværksættes flere processer med 
henblik på at minimere uhensigtsmæssige arbejdsgange, sikre den rette arbejdsdeling, vi-
densdeling og det rette samarbejde mellem sygehusene. 

 For alle specialer gør det sig gældende, at vi stærkt anbefaler samarbejdsmodeller f.eks. 
for central visitation tænkt ind i en koncerntankegang, hvor den samlede kapacitet anven-
des bedst muligt. 

 

32. MED-udvalget i Klinik Akut 

 Klinikken støtter en samling af sygehusets funktioner på matriklen i Thisted. 

 Klinikken anerkender nødvendigheden af at samle den operative del af coloncancerbe-

handlingen. For at understøtte de kirurgiske kompetencer anfører klinikken dog, at der er 

behov for at tilføre kirurgisk aktivitet. 

 Klinikken støtter at sygehusets funktioner tilpasses i forhold til sygehusets profil som akut-

sygehus. Klinikken anfører at ØNH-specialet bør bevares på sygehuset, da dette er med til 

at sikre kompetencerne inden for børneanæstesi. 

 Det anbefales at øjenspecialet bibeholdes på matriklen i sin nuværende organisering. 

 Klinikken ønsker at Sygehus Thy-Mors bibeholder neurorehabiliteringsfunktionen. 

  

33. MED-udvalget i Klinik Medicin 

 Anfører at der bør være et regionalt anliggende at sikre stabil og tilstrækkelig lægedæk-

ning på Sygehus Thy-Mors og foreslår blandt andet delestillinger på tværs af regionens 

sygehusenheder. Klinikken foreslår desuden at Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universi-

tetshospital kan etablere fremskudte ambulatorier på Sygehus Thy-Mors inden for funktio-

ner og specialer, hvor Sygehus Thy-Mors ikke selv har de rette kompetencer til rådighed. 

 For at minimere at patienter flyttes fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital 

akut, anfører klinikken at det kan overvejes om læger fra Aalborg Universitetshospital også 

skal deltage i vagtfunktionen på Sygehus Thy-Mors. 

 Strukturmæssigt er klinikken af den opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hen-

sigtsmæssigheden af at opretholde fire klinikker i lyset af sygehusets størrelse. 

 Klinikken foreslår et struktureret samarbejde med privatpraktiserende dermatologer om-

kring varetagelsen af dette speciale.  

 Klinikken peger på at der er mulighed for at udvide kapaciteten i dialysefunktionen idet der 

er et uudnyttet potentiale, som kan udnyttes. 

 Klinikken anfører vigtigheden af at sygehuset har et velfungerende palliativt tilbud, og pe-

ger på muligheder her inden for.  

 Klinikken ønsker at Sygehus Thy-Mors bibeholder neurorehabiliteringsfunktionen, men 

beskriver at der i de næste 1 ½ vil være fysiske udfordringer idet antallet af medicinske 

senge i denne periode vil være begrænset som følge af bygningsrenovering.  

 Klinikken anfører afslutningsvist, at man anser det medicinske område for lidt overset i 

planen.  

 

34. MED-udvalget i Klinik Diagnostik 

 Anfører at en samling af sygehusets billeddiagnostiske funktioner i Thisted vil give bedre 

mulighed for hensigtsmæssig anvendelse af eksisterende udstyr i akutmodtagelsen. 

 Ift. matriklen i Nykøbing anfører klinikken, at man gerne understøtter etablering af 

sundhedshustilbud på matriklen, men påpeger at røntgenfunktionen en omkostningstung 

ift. vedligehold af apparatur. 
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 Klinikken finder at der er gode argumenter for at samle coloncancerkirurgien på færre ma-

trikler, men for at sikre den kirurgiske funktion på Sygehus Thy-Mors, bør sygehuset tilfø-

res andre funktioner. 

 Klinik Diagnostik anbefaler at bevare de funktioner på Sygehus Thy-Mors, der skal til for at 

sikre kompetencerne til at være akutsygehus. 

 

35. TR-kollegiet på Sygehus Thy-Mors, Dansk sygeplejeråd 

 TR-kollegiet peger på en række funktioner, der med fordel kan bibeholdes og udvides på 

Sygehus Thy-Mors. Der peges blandt andet på: 

 Udredning og efterkontroller af cancerpatienter, øjenspecialet, ØNH-specialet, neuro-

rehabiliteringsfunktionen,  

 Anfører at sygehuset kan øge aktiviteten inden for øjenspecialet, og ift. ØNH-specialet 

påpeges vigtigheden af at planlagte børneoperationer (høre, næse, hals) bibeholdes for at 

opretholde og bevare anæstesiologiske kompetencer i bedøvelse af børn i akutfunktionen. 

 Det anbefales at sygehusets optageområde udvides. 

 Anfører at uddannelse og efteruddannelse af sygeplejersker generelt bør prioriteres for at 

understøtte rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker til Sygehus Thy-Mors. 

 

36. Kontaktudvalget på Sygehus Thy-Mors 

 Anfører at samarbejdet med speciallægerne inden for øre-næse-hals-specialet oprethol-

des og påpeger ligeledes at øjenafsnittet bør bibeholdes på Sygehus Thy-Mors. 

 Udvalget anbefaler en udvidelse af audiologifunktionen på Sygehus Thy-Mors. 

 Anbefaler at der tilføres ressourcer til sygehusets palliative funktioner, således at funktio-

nerne matcher Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 Kontaktudvalget anbefaler at neurorehabiliteringsfunktionen på Sygehus Thy-Mors bibe-

holdes og eventuelt udvides. Det anbefales desuden at der ses på om de terapeutiske 

funktioner kan udbygges med tilførsel af yderligere ressourcer. 

 

37. Aalborg Universitetshospital 

 Aalborg Universitetshospital har ingen bemærkninger til anbefalingerne for patientforløbe-

ne, men ønsker at udtrykke sin støtte til materialet. Hospitalet anerkender desuden tema-

gruppernes store arbejde med at bidrage til planen. 

 Hospitalet anfører overordnet set – ift. de strukturelle elementer i planen – at der forudsæt-

tes fortsat drift af de ortopædkirurgiske funktioner på matriklen i Farsø også efter ibrugta-

gelse af Nyt Aalborg Universitetshospital. 

 Hospitalet støtter flytningen af intensivsengene fra Hobro til Aalborg. 

 Hospitalet anerkender Administrationens ønske om at spare lejeudgifter på eksterne leje-

mål, men hospitalet støtter ikke en flytning af Tværfagligt Smertecenter til sygehusmatrik-

len i Hobro. Hospitalet anbefaler en fortsat placering i Aalborg. 

 Aalborg Universitetshospital ønsker at fastholde IVF-klinikken i Aalborg, enten på matrik-

len Syd eller matriklen Nord. Hospitalet anerkender at funktionen principielt kan placeres i 

Hobro, men frygter at det vil medføre rekrutteringsmæssige udfordringer. 

 Aalborg Universitetshospital understreger at behovet for lukning af matriklen i Dronning-

lund ikke skyldes kvalitetsmæssige udfordringer. Hospitalet støtter den beskrevne plan om 

at flytte/nedlukke funktionerne i Dronninglund. 

 Hospitalet anbefaler at der udarbejdes en regional gennemgang af tilrettelæggelsen af det 

medicinske område samt visitationen med henblik på at sikre den rette udnyttelse af regi-

onens samlede kapacitet. 



 

Side 14 af 18 

 Aalborg Universitetshospital støtter en ”nat-lukning” af skadetilbuddet på matriklen i Farsø. 

 Ift. neurorehabilitering gør hospitalet opmærksom på tre elementer: 

 Det anbefales at den nuværende decentrale organisering af neurorehabilitering fast-

holdes indtil Nyt Aalborg Universitetshospital står klar, hvor der forventeligt opstår nye, 

mindre omkostningstunge muligheder for samling af funktionerne på én matrikel. 

 Hospitalet betoner behovet for en tæt kobling mellem Neurologien på Aalborg Univer-

sitetshospital og neurorehabiliteringsfunktionen. 

 Hospitalet understreger at varetagelsen af en neurorehabiliteringsfunktion fordrer ad-

gang til medicinsk ekspertise døgnet rundt, og peger på at en samling på 1-2 matrikler 

uden medicinsk døgnfunktion vil være uhensigtsmæssigt for behandlingen og rehabili-

teringen af apopleksipatienter. 

 Hospitalet støtter op om en samling af Sygehus Thy-Mors’s funktioner på én matrikel, og 

støtter flytningen af coloncanceroperationerne fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universi-

tetshospital. 

 Hospitalet fraråder, at der for sygehusmatriklen i Frederikshavn vælges en profil med 5- 

eller 6-dages drift, idet en sådan ændring vil få konsekvenser for den nuværende orto-

pædkirurgiske aktivitet på matriklen. Hospitalet peger på, at der fortsat bør være medicinsk 

eller anæstesiologisk tilstedeværelse døgnet rundt på matriklen for at tilgodese de indlagte 

ortopædkirurgiske patienter.  

 Hospitalet anbefaler at der igangsættes en gennemgang af en række specialer, samt ud-

arbejdes langsigtede planer for andre, trængte specialer. 

 For øjenspecialet, øre-næse-hals-specialet og audiologifunktionen foreslår Aalborg Uni-

versitetshospital, at der arbejdes hen imod en sammenlægning af de forskellige enheder 

under fælles ledelse i Aalborg men med fortsat drift på de decentrale matrikler, hvor det er 

hensigtsmæssigt.  

 

38. Klinik Akut 

 Klinikken har ingen særlige bemærkninger til Plan for sygehuse og speciallægepraksis. 

 

39. Klinik MED, Klinik Anæstesi 

 Samlet set tager Klinik MED forslaget om flytning af Hobro Intensiv til Aalborg til efterret-

ning. 

 Klinik MED foreslår at den anførte besparelse ved forslaget om flytning af intensivsenge 

ikke indhentes regionalt, men i stedet anvendes til udbygning af intensivfunktioner i Aal-

borg. 

 Klinik MED kan ikke tilslutte sig forslaget om at flytte Tværfagligt Smertecenter til Hobro. 

 

40. Tværfagligt Smertecenter, Klinik Anæstesi 

 Centret støtter ikke planerne om at flytte Tværfagligt Smertecenter til sygehusmatriklen i 

Hobro. Centret peger på at placeringen i Aalborg er hensigtsmæssig både fordi det ligger 

centralt i regionen, men også fordi adgangen med offentlig transport er let. 

 Centret frygter at en flytning til Hobro vil betyde at flere patienter ikke kan overskue at an-

vende centrets tilbud. 

 Centret peger på, at det tidligere har været drøftet at etablere et smertetilbud i Thy-Mors-

området. Det anser centret for fornuftigt, idet det vil optimere adgangen til behandlingen 

for borgere i denne del af regionen samt frigive ressourcer på centret i Aalborg.  

 

41. Klinik MED, Klinik Diagnostik 
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 Klinik MED støtter planen, men bemærker at der ved flytning/lukning af funktioner bør ske 

en nærmere analyse af direkte og afledte konsekvenser. Der opfordres desuden til hurtig 

inddragelse af berørte medarbejdere. 

 Klinik MED anbefaler en samling af de to patologiske funktioner i Region Nordjylland. 

 

42. Klinisk Biokemi, Klinik Diagnostik 

 Det anbefales at det ikke præciseres, hvilket klinisk biokemisk afsnit funktioner flyttes til, 

når flytning af funktioner fra Dronninglund omtales. På sigt overvejes der således om de to 

afsnit i Aalborg skal skræddersys specifikke patientgrupper. 

 

43. Radiologi, Klinik Diagnostik 

 Foreslår at alternativer til placering af de billeddiagnostiske funktioner i Dronninglund drøf-

tes med relevante faggrupper. 

 

44. Kardiologisk Afdeling, Klinik Hjerte-Lunge 

 Det udtrykkes bekymring i forhold til at væsentlige rekrutterings- og kvalitetsmæssige ud-

fordringer inden for det kardiologiske speciale ikke adresseres i planen. 

 Kardiologisk Afdeling opfordrer til at det kardiologiske miljø inddrages mere overordnet i 

sygehusplanlægning, samt at den nuværende struktur ændres. Der foreslås følgende kon-

krete tiltag: 

 De to kardiologiske stillinger, der i dag er forankret på sygehusmatriklen i Dronning-

lund, bør hurtigst efter vedtagelsen af planen flyttes til Sygehus Vendsyssel i Hjørring 

for at styrke den kardiologiske funktion der. 

 De kardiologiske læger i Region Nordjylland bør samles på to kardiologiske afdelinger 

for at sikre stærke faglige miljøer. 

 Indlæggelse af akutte kardiologiske patienter bør kun ske på Sygehus Vendsyssel i 

Hjørring og Aalborg Universitetshospital. 

 Der skal uændret foretages præhospital visitation af akutte kardiologiske patienter, så 

specifikke patientgrupper kun modtages på Aalborg Universitetshospital. 

 Der bør laves klare retningslinjer for håndtering af indlagte patienter på sygehusmatrik-

lerne i Thisted og Hobro, som udvikler behov for akut kardiologisk bistand. 

 Den ambulante kardiologiske funktion på Aalborg Universitetshospital i Hobro ønskes 

flyttet til matriklen i Aalborg. 

 Den ambulante kardiologiske funktion på Sygehus Thy-Mors ønskes opretholdt, men 

under faglig ledelse af Sygehus Vendsyssel.  

 

45. Udvidet klinikledelse og Klinik MED, Klinik Hoved-Orto (inkl. bilag vedr. Øre-Næse-Hals, 

Øjenområdet samt Neurorehabilitering) 

 Samling af Sygehus Thy-Mors’s funktioner i Thisted støttes. 

 Anbefaler af øjenspecialet og ØNH-specialet på Sygehus Thy-Mors og Aalborg Universi-

tetshospital samorganiseres under ledelse af Aalborg Universitetshospital, men med fort-

sat aktivitet på begge sygehusenheder. 

 Lukning af matriklen i Dronninglund støttes. 

 Tilpasning af skadetilbuddet i Farsø støttes. 

 Ny profil for sygehusmatriklen i Frederikshavn støttes, men der anbefales et scenarie med 

7-døgns åbning. 
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 Anbefaler ift. neurorehabilitering at der – uanset om der etableres et eller to centre – sikres 

intern medicinsk beredskab døgnet rundt. Ligeledes påpeges vigtigheden af, at der etable-

res sammenhængende patientforløb forankret i neurologien, Aalborg Universitetshospital. 

 

46. Klinik MED, lokale MED-udvalg, specialer, udvidet klinikledelse mv., Klinik Kvinde-Barn og 

Urinvejskirurgi: 

 Klinikken finder det nødvendigt for regionen at foretage større strukturelle sygehusændrin-

ger. 

 Klinikken har analyseret fordele og ulemper ved en placering af IVF-funktionen i Aalborg 

hhv. Hobro. Klinikken anbefaler en placering i Aalborg. 

 Klinikken foreslår at anæstesilægeressourcer koblet til håndkirurgien flytter med funktionen 

til Sygehus Vendsyssel, men at anæstesisygeplejerskevagtlaget lukkes ned. 

 Klinikken foreslår at intensivsengene fra Hobro omplaceres til Aalborg Universitetshospital 

(matrikel Nord), da funktionerne der vil blive mere robuste. 

 Klinikken anfører – i relation til de beskrevne aktivitetsmæssige tilpasninger – at klinikken 

gerne gentager patientinventeringen for derved at optimere patientforløbene yderligere. 

 Klinikken anfører, at der er behov for en reorganisering af det urologiske speciale, og kli-

nikken anbefaler at specialet organiseres under én ledelse og med én visitation. 

 Klinikken anbefaler at der sker en reorganisering af det pædiatriske speciale, og klinikken 

anbefaler at specialet reorganiseres under én ledelse og med én visitation. 

 Klinikken fraråder, at den sexologiske funktion fra Aalborg samles med funktionen på Sy-

gehus Vendsyssel og flyttes dertil. 

 

47. Klinik Kirurgi og Kræftbehandling 

 Klinikken har ingen bemærkninger til planen. 

 

48. Klinik MED, Klinik Medicin 

 Klinikken opfordrer til at der i planarbejdet tages højde for den demografiske udvikling, da 

Region Nordjylland har andre og flere udfordringer end de øvrige regioner. 

 Klinikken efterlyser mere synlighed og uddybende sundhedsøkonomiske beregninger 

bundet til nedlukningen af matrikler.  

 

49. Nyremedicinsk speciale, Klinik Medicin 

 Specialet udtrykker enighed om at organiseringen af dialysebehandlingen i Region Nord-

jylland bør evalueres. 

 Specialet er modstander af tankerne om at flytte dialysen fra Sygehus Vendsyssels matri-

kel i Hjørring til matriklen i Frederikshavn.  

 

50. Speciallæger og afsnitsledende sygeplejersker i Klinik Medicin i Hobro, Klinik Medicin 

 Gruppen peger på, at det er tvivlsomt om der kan opnås den anførte besparelse ved at 

flytte intensivsengene fra Hobro til Aalborg. Gruppen peger desuden på at en flytning af 

sengene, har konsekvenser for driften af de medicinske funktioner på matriklen i Hobro. 

Det påpeges blandt andet at ikke alle de nuværende patientgrupper vil kunne modtages 

og behandles på Aalborg Universitetshospital i Hobro. Der peges især på vigtigheden af 

tilstedeværelsen af det anæstesiologiske beredskab. 

 

51. Sengeafsnit M3 i Hobro, Klinik Medicin 
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 Der udtrykkes bekymring for en eventuel flytning af neurorehabiliteringsfunktionerne. Der 

peges blandt andet på, at afsnittet varetager neurorehabilitering af patienter, der er for 

ustabile til at blive rehabiliteret på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. Det påpeges at 

der er tale om patienter, der har behov for lægedækning hele døgnet. 

 

52. Lokalt MED-udvalg, Køkkenfunktionen 

 Udvalget peger på, at der bør ske en konkret vurdering af behovet for køkkenfunktioner, 

såfremt det besluttes, at der fortsat skal være aktivitet på matriklen i Dronninglund. 

 

53. Overlægerådet 

 Overordnet ser Overlægerådet positivt på at man lægger op til en reducering af antallet af 

sygehusmatrikler. Rådet påpeger at der ved samling af funktioner bør være sikkerhed om, 

at der sikres en tilstrækkelig bemanding til at varetage funktionerne. 

 Når afdelinger og funktioner flyttes, henstiller rådet til, at der tages hensyn til hvilke støtte-

funktioner og specialer, som funktionerne samarbejder med. 

 Overlægerådet påpeger at de fysiske rammer bør være til stede ift. at sikre planens inten-

tioner om patient- og pårørendeinddragelse. 

 Overlægerådet anfører at etablering af ”Diagnostisk Råd” er interessant og anfører at dette 

bør etableres med en stærk forankring i den kliniske hverdag. 

 Overlægerådet understreger at velfungerende IT-systemer er essentielt for patientbehand-

lingen. Rådet anfører at der fortsat opleves betydelige udfordringer ved de eksisterende 

systemer. 

 Rådet gør opmærksom på, at der ved enhver uddelegering fra læger til andet sundheds-

personale er behov for at der er den fornødne tid til at sikre denne uddelegering, herunder 

tid til oplæring, så der ikke blot bliver tale om et ekstra led. 

 Rådet erkender sig enige i at den lægelige uddannelse og videreuddannelse bør priorite-

res med henblik på at sikre rekrutteringen.  

 

54. Personalet ved Intensivafsnittet i Hobro, Aalborg Universitetshospital 

 Appellerer for at intensivafsnittet i Hobro opretholdes, blandt andet med argumentation om 

at en flytning af intensivafsnittet vil påvirke muligheden for at modtage akutte patienter i 

Akut Modtage Afsnit i Hobro. 

 

55. Personalet ved Radiologisk Afsnit i Dronninglund, Aalborg Universitetshospital 

 Appellerer for at sygehusmatriklen i Dronninglund bør opretholdes, og peger på de positive 

effekter ved at have den radiologiske funktion placeret på matriklen i Dronninglund. 

 

56. Personalet på Håndkirurgisk Afsnit i Dronninglund, Aalborg Universitetshospital 

 Beskriver den håndkirurgiske funktioner og fremhæver funktionens effektivitet.  

 Personalet beskriver desuden hvordan en eventuel flytning af funktionen vil have konse-

kvenser for funktionens drift.  

 Personalet stiller spørgsmålstegn ved logistikken og de fysiske rammer på sygehusmatrik-

len i Frederikshavn, spørgsmålstegn ved om det håndkirurgiske spor fortsat kan køre ufor-

styrret samt spørgsmål ved personalets og patienternes mobilitet ift. flytning af funktionen 

fra Dronninglund til Frederikshavn. 

 

57. Leif Gade Freund, Ole Fedders, Michael Nielsen og Niels Svaneborg 
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 Anbefaler, at der – uanset om der etableres et eller to centre til varetagelse af neuroreha-

bilitering – sikres en model, hvor der er det nødvendige intern medicinske beredskab døg-

net rundt til at støtte op om funktionen. 

 Gruppen anbefaler desuden vigtigheden af, at der etableres sammenhængende patientfor-

løb, som er fagligt forankret i Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, hvor de 

akutte apopleksipatienter modtages. 

 

Øvrige: 

58. Dronninglund Handelsstandsforening og Dronninglund Borgerforening 

 Høringssvar med fokus på lukning af sygehusmatriklen i Dronninglund, og en anbefaling 

om at sygehusmatriklen i Dronninglund opretholdes. 

 

59. Socialdemokraterne i tidligere Dronninglund Kommune 

 Anfører at man anser planen for at være en fast plan. Hvorfor så sende den i høring? Der 

opfordres til at der udarbejdes alternative løsninger. 

 Socialdemokraterne anfører at planen er uklar hvad angår den fremtidige neurorehabilite-

ring. 

 Man stiller sig tvivlende over for den anførte besparelse ved at lukke sygehusmatriklen i 

Dronninglund, og foreslår at driften på sygehusmatriklen i Dronninglund opretholdes. 

 

60. Socialdemokratiet i Thisted Kommune 

 Der udtrykkes bekymring for den decentralisering, man ser i planen, og der udtrykkes be-

kymring for at borgerne i området får lang afstand til sundhedstilbuddene. 

 Der støttes op om en videreudvikling af akutmodtagelsen på Sygehus Thy-Mors. 

 Det foreslås at neurorehabilitering fastholdes på Sygehus Thy-Mors. Det samme gælder 

for ØNH-specialet og øjenspecialet. 

 

61. Praktiserende speciallæge Grethe Harbo og praktiserende speciallæge Per-Henrik 

Schønherr Christensen 

 Det anbefales at de nuværende aftaler i speciallægepraksis om allergivaccination og hø-

reapparatbehandling opretholdes.  

 Anfører at det er vigtigt for borgerne, at der er en høreklinik i nærområdet. 

 Anfører, at de som praktiserende speciallæger er indstillet på dialog om at løfte ØNH-

specialet lokalt. 

 Peger på forskellige muligheder ift. uddannelse af speciallæger inden for øre-næse-hals-

specialet. 

 

62. Grethe Elten Mortensen 

 Anerkender at sygehusmatriklen i Dronninglund ikke kan bevares i sin nuværende form, 

og medsender et konkret forslag til den fremtidige anvendelse af sygehusmatriklen i Dron-

ninglund. 

 

Borgermøder: 

63. Referat fra borgermøde i Aars 

64. Referat fra borgermøde i Thisted 

65. Referat fra borgermøde i Hjallerup 

 


