Til Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til sundhedsplan for Region Nordjylland
Region Nordjylland har den 26. juni 2017 sendt udkast til sundhedsplan for regionen i høring. Ifølge Sundhedslovens § 206 stk. 2 skal regionerne indhente
rådgivning fra Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner.
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de
politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2017 samt
Sundhedsstyrelsens rapporter ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag
for det regionale sundhedsvæsen’ (2007), ’Den akutte indsats i psykiatrien –
planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ (2009), ’National strategi for psykiatri’ (2009) og ’Anbefalinger for den palliative indsats’ (2011).
Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til Region Nordjyllands sundhedsplan 2009 og 2013, samt til nogle af regionens forskellige delplaner, herunder hospitals- og psykiatriplan, fødeplan, praksisplan m.fl. og skal henvise til
disse svar i deres helhed.
Sundhedsstyrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at vi i dette svar kun rådgiver om det, som står i den fremsendte sundhedsplan og ikke om indholdet i de
underliggende delplaner.
I følgebrevet fremgår det, at der er igangsat arbejde med en ny psykiatriplan.
Styrelsen ser frem til at modtage denne mhp. rådgivning.
Nedenfor følger Sundhedsstyrelsens rådgivning til den aktuelle sundhedsplan.
Generelt
Sundhedsstyrelsen konstaterer, at det fremsendte udkast til sundhedsplan er af
overordet karakter, hvorfor styrelsens rådgivning også vil være overordnet. Der
henvises i stedet til rådgivningen afgivet i de enkelte delplaner nævnt ovenfor.
Region Nordjylland har løbende gennemgået omstruktureringer af sundhedsvæsenet over de seneste år, hvor der bl.a. har været fokus på at samle den specialiserede behandling, samt sikre at akutte patienter centraliseres på matrikler, hvor
de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede. Sundhedsstyrelsen er positiv over for den udvikling, regionen gennemgår, og finder at regionen er
kommet et betydeligt stykke i denne proces.
Sundhedsplanen indeholder en udmærket overordnet gennemgang af Region
Nordjyllands sundhedsvæsen, som har til formål at give borgerne et værktøj til
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at forstå sammenhængen og organiseringen af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at planen er målrettet borgerne, hvormed den kan
fungere som et redskab i et komplekst sundhedsvæsen. Dermed er det også positivt, at regionen prioriterer at beskrive, hvordan borgerne og de pårørende
konkret inddrages, og hvordan regionen bestræber sig på at lade borgerne være
centrum for beslutninger og planer i sundhedsvæsenet.
Kapitel 3
Sundhedsstyrelsen foreslår at ændre ordlyden fra ’psykisk syge’ til ’borgere
med psykisk sygdom’.
Kapitel 4
Sundhedsstyrelsen finder det fortsat bekymrende og uhensigtsmæssigt, at der
sker en opretholdelse af akut medicinsk funktion i Hobro uden for rammerne af
de fælles akutmodtagelser. Uanset, at der er tale om en visiteret akutfunktion,
finder styrelsen, at det vil være vanskeligt for regionen at sikre alle patienter
akutforløb med tilstrækkelig sundhedsfaglig kvalitet i Hobro. Desuden vil det
være problematisk at sikre tilstrækkelig patientsikkerhed ved pludseligt opstået
forværring i den kliniske tilstand under indlæggelse. Styrelsen henviser i øvrigt
til tidligere afgivet rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og
speciallægepraksis 2015.
I afsnit 4.3 vil Sundhedsstyrelsen foreslå, at sidste sætning i første afsnit præciseres til: ”I sundhedsberedskabet indgår det præhospitale beredskab, sygehuse
og praktiserende læger. Sundhedsberedskabet samarbejder med mange parter,
herunder kommuner, politi og Forsvar.”. I samme afsnit omtales regionens kriseterapeutiske beredskab. Styrelsen skal påpege, at betegnelsen for kriseterapeutisk beredskab i bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 er ændret til psykosocialt beredskab.
Det er positivt, at palliativ indsats bliver fremhævet som en vigtig opgave. Særligt finder styrelsen det positivt, at det pointeres, at palliativ indsats ikke kun
skal tilbydes kræftpatienter, men skal tilbydes alle patienter, som er uhelbredeligt syge og døende, uanset diagnose.
Sundhedsstyrelsen står til rådighed hvis Region Nordjylland måtte have
spørgsmål til ovenstående rådgivning.
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