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Særlig læring/særlig succes: Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde i en særlig geografisk
kontekst
Baggrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og formål): Den vestlige del af
Region Nordjylland; Thisted og Morsø Kommuner er præget af særlige omstændigheder i forhold til
at sikre borgernære sundhedstilbud på tværs af sektorer.
Dele af området er udfordret ifht. rekruttering af nye praktiserende læger. I 2015 flyttede de
tilbageværende hospitalsfunktioner fra Nykøbing Mors til Thisted, hvilket påvirker tilgængeligheden
til specialiserede sundhedstilbud på Mors.
Præsentationen tager udgangspunkt i at karakterisere den lokale sundhedstilstand i området på
baggrund af bl.a. sundhedsprofildata. Desuden synliggøres alsidigheden i de værktøjer, der
arbejdes med tværsektorielt for at sikre tilgængelighed og udvikling af borgernære sundhedstilbud.
Målgrupper/deltagere: Målgruppen er borgere i den vestlige del af Region Nordjylland; Thisted og
Morsø Kommuner.
Centrale aktiviteter/indsatser: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem region og
kommuner med opgaveløsningen i det nordjyske sundhedsvæsen, herunder sikring af borgernære
tilbud på tværs af sektorer.
Multifacetteret indsats med henblik på sikring af lægedækning og arbejde for at sikre et attraktivt
miljø for kommende praktiserende læger med udgangspunkt i Thisted - herunder beskrivelse af de
særlige indsatser på lægeuddannelsen i Aalborg.
Udviklingen af Morsø Sundhedshus – et samarbejde mellem Region Nordjylland og Morsø
Kommune om en række udviklingsinitiativer på det tidligere Nykøbing Sygehus, herunder indsatser
med øget brug af videokonference, samt samarbejde med kommunale sygeplejersker om forskellige
opgaver.
Forventninger til resultater/effekter: At øge tilgængelighed og den borgeroplevede kvalitet af
både kommunale og regionale sundhedstilbud.
Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som en succes: Det er lykkedes
at nedbryde sektorgrænser, og se behov for at sundhedstilbud som en fælles opgave.
Det er blevet attraktivt at uddanne sig til almen mediciner på Aalborg Universitet. Over 80%
nedsætter sig i praksis i Nordjylland. Der er stor søgning til uddannelseslægestillingerne i f.eks.
Thisted by.
Region og kommune har i Morsø Sundhedshus et fælles fokus på at etablere sundhedstilbud, som
støtter op om de ressourcesvage borgere. Der arbejdes dermed i retning af mere lighed i sundhed.

