Nye tider for hospital
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THISTED: Hospitalet i Thisted har i en årrække gennemgået flere forandringer,
som både har været af organisatorisk og af faglig karakter.
I 2015 blev det daværende Sygehus Thy-Mors lagt sammen med det
daværende Sygehus Vendsyssel, som siden tog navneforandring til
Regionshospital Nordjylland.
Regionshospitalet tog ivrigt fat i at løse de udfordringer, der var på hospitalet i
Thisted. Det var meget svært at tiltrække læger og fastholde nogle af de
funktioner, som er nødvendige for et akuthospital. På trods af disse udfordringer
har vi politikere altid haft fokus på at bevare og fremtidssikre hospitalet.
For at styrke akuthospitalet besluttede vi os for en visionsplan for hospitalet i
april 2017 (" Sammen om Fremtidens Thisted"), hvor der var en klar vision for
hospitalets fremtid.
Rigtig meget er kommet i mål i disse år, og det er vigtigt for os, på tværs af
partier, at anerkende det vedholdende arbejde, som både ledelse og
medarbejdere på hospitalet i Thisted har udvist.
Af nyere tiltag kan borgerne i Thy og på Mors nu blive behandlet i et
Børneambulatorium og i et Reumatologisk Ambulatorium.
Og det er lykkedes at oprette helt nye typer af lægestillinger, dele-og
kombistillinger, hvor de første tre læger er ansat i sådanne stillinger. Vi har også
fået en ekstra ambulance til Mors. Så rigtig mange gode politiske beslutninger er
taget for hospitalet i Thisted.
Vi ved også, at hospitalsledelsen og fællesadministrationen har brugt mange
ressourcer på dialog og samarbejde med de nærliggende kommuner og med
foreningen FAST (Fremtidens Akutsygehus i Thisted). Vi vil gerne anerkende
denne fælles indsats, og vi håber, at det positive samarbejde og involvering fra
alle sider vil fortsætte.
Nu står vi overfor en ny stor beslutning.
20. marts skal Regionsrådet tage stilling til, om det vil bakke op om det forslag,
som et stort flertal i Forretningsudvalget (Enhedslisten tog forbehold for endelig
beslutning) den 5. marts nikkede ja til -nemlig at sammenlægge hospitalet i
Thisted med Aalborg Universitetshospital fra 1. maj i år.
Vi ønsker denne sammenlægning, da den seneste tid har vist os, at hospitalets
største udfordring ikke er løst. Det er stadig sværere at rekruttere speciallæger
til hospitalet, og det har også vist sig, at lægevikarer er blevet svære at
rekruttere for Regionshospitalet i Thisted.

Vi mener, at tiden er kommet til at sætte flere muskler i spil, og her er vores
stærkeste kort vores universitetshospital.
Vi tror på, at Aalborg Universitetshospital med de stærkere faglige miljøer kan
være den rigtige løsning i den nuværende og fremtidige situation. Vi har i dag et
fagligt velfungerende hospital i Thisted, og vi har et dygtigt og engageret
personale.
Den kombination er et rigtigt godt fundament for fortsat at udvikle akuthospitalet i
Thisted til at være et hospital, hvor borgerne oplever, at de er i gode hænder ved
hvert møde med hospitalet.
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