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Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for Sygehus Thy-Mors, Thisted 2015
Region Nordjylland har den 18. november 2015 sendt en kompakt høringsversion af regionens plan for Sygehus Thy-Mors (Thisted) til Sundhedsstyrelsen.
Ifølge Sundhedslovens § 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også hospitals-, speciallægepraksis- og psykiatriplaner.
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de
politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010 samt
Sundhedsstyrelsens rapporter ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag
for det regionale sundhedsvæsen’ (2007), samt øvrige rapporter og princippapirer.
Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til Region Nordjyllands forskellige sundhedsplaner, og skal henvise til disse og øvrige tidligere rådgivningsvar i deres helhed. Særligt henvises til styrelsens rådgivningssvar af 24.
april 2015 til regionens sundhedsplan, hvor der er et særskilt afsnit om Thisted
Sygehus. Denne rådgivning finder Sundhedsstyrelsen fortsat relevant med
fremsendelsen af den nye plan for Thisted sygehus, og styrelsens kommentarer
nedenfor vil derfor være at forholdsvis kort karakter.
Generelt
Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt, at Region Nordjylland gennemgår og
skærper den faglige profil for Thisted sygehus, og i den forbindelse tager udgangspunkt i de tilgængelige ressourcer i regionen.
Sundhedsstyrelsen anerkender den særlige geografiske og rekrutteringsmæssige
udfordring i Thisted-området, der gør det vanskeligt at leve op til kravene til
akutfunktion på hovedfunktionsniveau.
Styrelsen finder, at især rekrutteringsudfordringen gør det vigtigt, at implementering af planen følges tæt af ledelsen, og at særligt bemanding af sygehusets
vagtfunktion og kompetence- og ansvarsplacering mellem mellem- og bagvagt
bør være et løbende fokus. Regionen bør fortsat arbejde henimod at sikre speciallægedækningen, herunder den ortopædkirurgiske dækning, på Thisted Sygehus uden for tidsrummet 8-22. Ledelsen bør justere kompetence- og ansvarsfordeling afhængigt af den enkelte vagthavendes kompetenceniveau, hvis der
sker afvigelser fra det planlagte/ønskede.
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Visitation af akutte patienter og neurologiske patienter
Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt, at alle præhospitalt visiterede akut dårlige kardiologiske patienter køres direkte til Aalborg Universitetshospital.
Sundhedsstyrelsen finder, at regionen med fordel kan overveje mulighederne
for at sikre direkte visitation af alle patienter med symptomer på alvorlig, akut
hjertesygdom til Aalborg Universitetshospital og ikke udelukkende de akut dårlige patienter, således at invasiv diagnostik og behandling ikke forsinkes unødigt. Dette særligt set i relation til at Thisted Sygehus ikke har mulighed for at
foretage akutte ekkokardiografier på alle tider af døgnet.
Det samme gælder neurologiske patienter, ikke mindst sikring af patienter, der
kan være kandidater til trombolysebehandling sikres dette tilbud uden forsinkelse på Aalborg Universitetshospital.
Regionen kan her med fordel løbende inddrage mulighederne for præhospital
diagnostik i sine retningslinjer for visitation af akutte patienter. Regionen bør
særligt sikre en effektiv præhospital visitering af patienter på de tider af døgnet,
hvor der er ingen eller begrænset speciallægedækning af sygehuset.
Kræftpakkeudredning
Det fremgår af planen, at der på Thisted Sygehus hovedsageligt skal foregå
primær kræftpakkeudredning inden for urologien for borgere fra Thy-Morsområdet. Herudover bliver de væsentligste planlagte områder ambulant kontrol
af patienter der modtager hormonbehandling for prostatakræft samt udredning
og behandling af vandladningsforstyrrelser.
Sundhedsstyrelsen forudsætter, at den del af udredningen og kontrol og behandling der planlægges med på Thisted Sygehus foregår på hovedfunktionsniveau.
Sundhedsstyrelsen skal afslutningsvist for god ordens skyld igen præcisere, at
fælles akutmodtagelser er indplaceret på hovedfunktionsniveau, og etableringen
og organiseringen heraf derfor ikke forudsætter styrelsens godkendelse. Sundhedsstyrelsen har således ikke godkendt eller givet dispensation til oprettelsen
af en fælles akutmodtagelse i Thisted idet denne kompetence ligger hos regionen.
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