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NOTAT

Høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands
Kommune
Region Nordjylland har d. 6. november 2019 modtaget Vesthimmerland Kommunes sundhedsberedskabsplan i høring.
Region Nordjylland har nedenstående bemærkninger til Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsberedskabsplan.

Overordnede bemærkninger
Region Nordjylland finder det positivt, at der i Vesthimmerlands Kommune er én døgndækket indgang
for aktivering af kommunens sundhedsberedskabsplan. Dette letter processen ved ekstern aktivering.
Desuden er det positivt, at der er etableret koordinering internt i kommunen mellem kommunens overordnede generelle plan for fortsat drift og kommunens sundhedsberedskabsplan.

Bemærkninger til specifikke afsnit
1. Indledning, s. 4
I tekst og i punktopstilling er det beskrevet, at kommunens sundhedsberedskabsplan er koordineret
med Region Nordjyllands beredskab på sygehusene og den præhospitale beredskabsplan. Dette bør
erstattes med, at kommunens plan er koordineret med Regions Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

1.4 Gyldighedsområde, s. 5
Sundhedsaftalen vedr. behandling og pleje, der er indgået mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner indeholder ikke aftaler omkring håndtering af beredskabssituationer, men mere dagligdags hændelser.
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S. 5, punkt 6: Det bemærkes, at anden omsorg i form af krisestøtte ikke kun skal ydes overfor syge,
tilskadekomne og handicappede, men også overfor raske borgere, som er/kan være psykisk berørt af
en ekstraordinær hændelse.
2.2. Sundhedskrisestaben, s. 8
I planen bør der tages højde for, at kommunen, under en krise som berører kommunen, skal kunne
bistå den Lokale Beredskabsstab (LBS) med en repræsentant, som er sikkerhedsgodkendt. Repræsentanten skal kunne fremmøde i LBS hos politiet.

2.3 Ansvarsfordeling og S. 13 afsnit 5.2.2.
Det skrevne omkring medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler ved ekstraordinær udskrivning
skal harmonere med Handleplan for ekstraordinær udskrivning fra sygehuse til kommuner. Handleplanen kan ses her: Handleplan for ekstraordinær udskrivning fra sygehuse til kommuner
I handleplanen er følgende bl.a. beskrevet: Hvis patienten, som udskrives ekstraordinært har behov
for hjælpemidler, som led i den behandling, der har fundet sted på sygehuset, udleverer sygehuset de
nødvendige hjælpemidler ved udskrivelsen. Hvis den ekstraordinært udskrevne patient har behov for
varige hjælpemidler, eksempelvis pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er det kommunen, som har ansvaret for tilvejebringelse af disse hjælpemidler. Ligesom det er kommunen, der har
ansvaret for at tilvejebringe nødvendige hjælpemidler, som et led i en eventuel genoptræningsplan for
patienten.
Sygehuset medgiver medicin til ekstraordinært udskrevne patienter til hele den først kommende hverdag efter den ekstraordinære udskrivelse.

2.3.4 Det psykosociale beredskab, s. 9
Det bør præciseres, at kommunen også selvstændigt kan aktivere et psykosocialt beredskab. Desuden bemærkes det, at en plan for samarbejde mellem Region Nordjylland (herunder psykiatrien) og
de nordjyske kommuner omkring psykosocial indsats er undervejs i regi af netværksgruppe for sundhedsberedskabsplanlægning mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Når denne plan
er færdig, kan Vesthimmerlands Kommune henvise til denne plan, eller planen kan vedlægges som
bilag til kommunens sundhedsberedskabsplan.

3.1 Ekstern aktivering, s. 10
Punkt 2 bør ændres til; Region Nordjylland, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) – som er kontaktindgang i forhold til koordinering mellem region og kommune ved særlige hændelser, hvor sundhedsberedskabet er aktiveret.
Det er beskrevet, at der i kommunen kan etableres en døgndækket mailpostkasse til modtagelse af
akut skriftlig information. I Den Præhospitale Virksomhed/AMK har vi registreret mailadressen; Beredskab@vesthimmerland.dk, som en kontaktindgang til kommunen i beredskabssammenhæng. Såfremt
denne mailpostkasse ikke længere er i brug, bedes I sende information herom til Den Præhospitale
Virksomhed (dpv@rn.dk).

5.2.2 Regionshospital Nordjylland i Aalborg samt øvrige hospitaler i Region Nordjylland, s. 13
Regionshospital Nordjylland i Aalborg skal rettes til Aalborg Universitetshospital. Dette skal også rettes på s. 34, punkt 2. Regionshospital Nordjylland er placeret i primært Hjørring og Frederikshavn.

Side 2 af 3

5.2.7 Regionens Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
Patientforløb skal erstattes med almen praksis.

7.3 Ekstraordinær udskrivning fra sygehuse til Vesthimmerlands Kommune, s.28
Den Præhospitale Virksomhed/AMK har noteret dette nr.; 30 16 42 06 som kontaktindgang til Vesthimmerlands Kommune ved ekstraordinær udskrivning. Hvis dette ikke er korrekt, bedes rettelse hertil sendes til Den Præhospitale Virksomhed (dpv@rn.dk).

Actioncard nr. 1, s. 29
Region Nordjylland opfordrer til, at dette actioncard samstemmes med Handleplan for ekstraordinær
udskrivning fra sygehuse til kommuner, som kan ses her: Handleplan for ekstraordinær udskrivning
fra sygehuse til kommuner.
Hvis kommunen har ændringer til handleplanen bedes kommunen informere Den Præhospitale Virksomhed via dpv@rn.dk.

7.5 Det psykosociale beredskab, s. 40
Det bør præciseres, at kommunens psykosociale beredskab skal kunne aktiveres og fungere selvstændigt, uden at regionens psykosociale beredskab er aktiveret.
Aktiveringskæden der er beskrevet er ikke korrekt og bør slettes. Indsatsledelsen vurderer, om der er
behov for psykosocial indsats – enten fra region, kommune eller i et samarbejde. Kommunen er ansvarlig for at etablere en aktiveringskæde for eget kommunale psykosociale beredskab.
Der henvises desuden til plan for samarbejde omkring psykosocial indsats, som er under udarbejdelse i regi af netværksgruppe for sundhedsberedskabsplanlægning mellem Region Nordjylland og
de nordjyske kommuner.

8.9 Telefonliste over eksterne kontaktpersoner, s. 64
Telefonnumre til AMK må ikke være offentligt tilgængelige, og skal derfor opbevares i eksempelvis et
bilag til kommunens sundhedsberedskabsplan som ikke offentliggøres, men kendes af relevante personer i organisationen.
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