Bilag 1
8. juni 2010

Akutberedskab i Nordvestjylland
Region Midtjylland har maj 2010 vedtaget en plan for akutberedskabet i Nordvestjylland. Regeringen
og Dansk Folkeparti finder, at planen indeholder en række positive elementer, som kan bidrage til at
styrke den akutte indsats i Nordvestjylland og sikre befolkningens tryghed, og derigennem
understøtte placeringen af det nye akutsygehus i Gødstrup, jf. finanslovsaftalen for 2010.
Centrale elementer i regionens plan er:
•

•

•

Etablering af døgnåben akutklinik i Holstebro, som er lægedækket og bemandet med
behandlersygeplejersker. Der stiles desuden efter at etablere et sundhedshus i samarbejde
med relevante parter.
Etablering af døgnåbent akuthus i Lemvig bemandet med sygeplejersker (behandlersygeplejersker eller akutsygeplejersker) og med lægefaglig backup fra akutafdelingen i Gødstrup.
Den døgndækkende lægebil i Lemvig vil have base i akuthuset.
Dialog med kommunerne i Nordvestjylland i forbindelse med de kommende sundhedsaftaler
med henblik på at etablere ”first responders”/nødbehandlerordninger.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil gerne bidrage til at understøtte denne plan. På nogle områder
finder regeringen og Dansk Folkeparti dog, at der kan være behov for at supplere planen med
yderligere initiativer, fx:
•
•
•
•
•

Etablering af et udviklingsprojekt mellem region og kommune(r) om et fuldt udbygget
sundheds- og akuthus i Holstebro.
Midler til etablering af moderne og tidssvarende lægehuse
Forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup.
Styrket præhospital indsats i Nordvestjylland.
Målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle samt uddannelse af særlige
førstehjælpere.

Regeringen og Dansk Folkeparti er således indstillet på, at en del af midlerne i denne aftale kan
anvendes til efter ansøgning, jf. aftalen, at styrke de nære sundhedstilbud og den præhospitale
indsats i Nordvestjylland.
Udviklingsprojekt om et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro
Regeringen og Dansk Folkeparti anerkender, at Region Midtjylland vil etablere en døgnåben
akutklinik i Holstebro og et døgnåbent akuthus i Lemvig. Regeringen og Dansk Folkeparti vil gerne
bidrage til at styrke de planlagte sundheds- og akuthusfunktioner i Holstebro og Lemvig yderligere.
Et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro kan huse praktiserende læger, vagtlægefunktion,
praktiserende speciallæger, andre ydere indenfor praksissektoren, kommunale funktioner samt
enkelte sygehusfunktioner, herunder kan der opretholdes enkelte mindre regionale sengeafdelinger
og ambulatoriefunktioner til visse kroniske medicinske patienter, som dialysepatienter, samt visse
røntgen- og laboratoriefunktioner mv., jf. nedenstående boks.
Parterne lægger vægt på, at etableringen sker som et udviklingssamarbejde mellem region og
kommuner, så der sikres en koordineret varetagelse af sundhedsopgaverne i forhold til borgerne.
Indenrigs- og sundhedsministeren tager initiativ til en dialog herom med regionen og de relevante
kommuner med det ønske, at stat, region og de relevante kommuner kan indgå en rammeaftale for
projektet. Regeringen og Dansk Folkeparti ser udviklingsprojektet om etableringen af det fuldt
udbyggede sundheds- og akuthus som en model for, hvordan regioner og kommuner i fællesskab
udvikler langsigtede løsninger på sundhedsområdet.

Side 2

Udviklingen af sundheds- og akuthuset vil medvirke til, at der bliver skabt nye rammer for en
fremtidssikret akutbetjening i Nordvestjylland bestående af den fælles indsats i almen praksis og i
det præhospitale og sygehusbaserede akutberedskab.
De nuværende akutfunktioner på Holstebro Sygehus opretholdes indtil det nye akuthospital i
Gødstrup er etableret, medmindre opgaverne overgår til det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus.
Et fuldt udbygget sundheds- og akuthus, som samler regionale og kommunale tilbud, vil være med til
at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud og skabe tryghed og synlighed omkring de
akutte sundhedstilbud i området.
Et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro
Et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro kan omfatte følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktiserende læger, herunder vagtlægefunktion
Skadeklinik
Praktiserende speciallæger
Praktiserende fysioterapeuter
Praktiserende psykologer
Praktiserende fodterapeuter
Jordemoderkonsultationer
Røntgen/billeddiagnostik, blodprøvetagning mv.
Kommunal genoptræning
Kommunal sygepleje, herunder akut og døgndækkende pleje
Kommunale tilbud som sundhedspleje
Tandlæger og kommunale tandplejeordninger
Sengeafdelinger til visse kroniske medicinske patienter
Regionale, ambulante tilbud til visse kroniske medicinske patienter, herunder dialysepatienter
Planlagte mindre kirurgiske indgreb
Akut-/lægebil
Apotek

Midler til etablering af moderne og tidssvarende lægehuse
De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i akutberedskabet, særligt i områder med store
afstande. Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor afsat midler til forbedring af forholdene for de
praktiserende læger i yderområder, herunder Nordvestjylland. Midlerne kan anvendes til at facilitere
etableringen af moderne og tidssvarende lægehuse.
Forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup
Som supplement til den igangværende forsøgsordning med lægehelikopter på Sjælland, vil
regeringen og Dansk Folkeparti anvende en del af midlerne til en forsøgsordning med
lægehelikopter med base i Karup. Forsøgsordningen med forventet opstart primo 2011 kan være
med til at understøtte den præhospitale indsats i yderområder i Nordvestjylland, herunder ø-lignende
områder som fx Thorsminde, Thyholm og Thyborøn. Forsøgsordningen skal sammen med den
eksisterende forsøgsordning på Sjælland indgå i beslutningsgrundlaget i forhold til etablering af en
helikopterordning i Danmark.

Side 3

Styrket præhospital indsats i Nordvestjylland
Regeringen og Dansk Folkeparti har konstateret, at der nogle steder i Nordvestjylland er relativt
lange responstider. Parterne ønsker at styrke den præhospitale indsats i Nordvestjylland og vil derfor
anvende en del af de afsatte midler som bidrag til en forbedret dækning med ambulance og/eller
akutbil fx bemandet med paramediciner i områder med lange responstider og langt til nærmeste
fælles akutmodtagelse. Det kan være i form af en ”flydende ressource”, som kan bevæge sig rundt i
et større område med henblik på løbende at placere sig, hvor vagtcentralen kan se, at der kommer til
at mangle dækning. En akutbil og/eller ambulance bemandet med paramediciner vil særligt som en
”flydende ressource” kunne nedsætte responstiden i særligt ø-lignende områder som Thorsminde,
Thyholm og Thyborøn ved at aflaste de eksisterende lægebiler i Lemvig og Holstebro.
Det forudsættes samtidigt, at der forefindes detaljerede disponeringsvejledninger, som sikrer kørsel
af patienter til den nærmeste relevante fælles akutmodtagelse uanset regionsgrænse.
Derudover ligger det regeringen og Dansk Folkeparti på sinde, at den nuværende dækning med
lægebiler i Holstebro og Lemvig fastholdes.
Infrastruktur i Nordvestjylland
Regeringen og Dansk Folkeparti lægger vægt på, at alle dele af Nordvestjylland får hurtig transport
til det kommende akutsygehus i Gødstrup. Parterne er derfor, som led i aftalen om det akutte
beredskab i Nordvestjylland, enige om at afsætte 1 mio. kr. således, at den aftalte forundersøgelse
af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro suppleres med en undersøgelse af,
hvordan det kommende akutsygehus i Gødstrup mest hensigtsmæssigt forbindes til motorvejen.
Forundersøgelsen er tilrettelagt således, at den også omfatter foreløbige undersøgelser og
vurderinger af alternative ringsvejsløsninger ved Holstebro, herunder en forlængelse af motorvejen til
Holstebro Nord – idet parterne ser en fornuftig vejløsning ved Holstebro som en integreret del af den
fremtidige infrastruktur.
Den omtalte forundersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro vil foreligge
i oktober 2010.
Målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle samt uddannelse af særlige førstehjælpere
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at understrege, at der i aftalen er afsat midler til målrettet
kompetenceløft til sundhedsprofessionelle, herunder sygeplejersker, paramedicinere m.fl., med
særlige opgaver i forhold til sundheds- og akuthuse samt de præhospitale beredskaber, hvilket også
vil være relevant for Nordvestjylland, jf. pulje 5. På tilsvarende vis er afsat midler til uddannelse af
særlige førstehjælpere, som i yderområder med store afstande, som fx Thyborøn, Thyholm m.v., kan
yde hjælp, indtil anden hjælp når frem.
Placering af sundhedsuddannelser i Holstebro
Regeringen og Dansk Folkeparti lægger afgørende vægt på, at der i overensstemmelse med
lovgivningen sikres en regional uddannelsesdækning af sundhedsuddannelser i Region Midtjylland,
herunder Holstebro, og har noteret sig, at sikring af den regionale uddannelsesdækning også ligger
regionsrådet i Region Midtjylland på sinde.

