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FØLGESBREV 

Høring af Profilplan 2021-2025 for Region 
Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den 
Præhospitale Virksomhed  
 
Region Nordjylland sender hermed Profilplan 2021-2025 for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien samt 
Den Præhospitale Virksomhed i høring. Det overordnede formål med profilplanen er, at der udarbej-
des klare profiler for regionens hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed – hvor er 
de i dag, og i hvilken retning skal de udvikle sig i de kommende år. Profilerne danner rammen for den 
generelle faglige udvikling og opsætter generelle, fælles præmisser for denne udvikling.  
 
Profilplanen har forud for høringsperioden været til behandling i de politiske udvalg i Region Nordjyl-
land, hvor der i udvalgene er tilkendegivet forskellige bemærkninger til Profilplanen. Der henvises til 
referaterne for de politiske udvalg for en nærmere redegørelse for disse synspunkter: 
 
Akut- og Praksisudvalget 
• 10. november 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5476 
• 15. december 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5497 

 
Patientudvalget  
• 4. november 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5302 
• 9. december 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5448 

 
Psykiatriudvalget 
• 4. november 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5282 
• 9. december 2020: https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=5486 

 
Høringssvar bedes mærket ”Besvarelse af høring vedr. Region Nordjyllands profilplan 2021-2025” i  
emnefeltet og sendes elektronisk til Region Nordjyllands hovedpost-kasse region@rn.dk, med cc til 
Patientforløb og Økonomi, Mathilde Hougaard Madsen mh.madsen@rn.dk, senest den 1. marts 2021. 
Bemærk at høringssvaret skal sendes som en pdf-fil, da det ellers kan gå tabt i Region Nordjyllands 
spam-filter.  
 
Jf. høringslisten er Profilplanen 2021-2025 sendt i bred høring. Hvis I vurderer, at der er relevante hø-
ringsparter, som ikke fremgår af høringslisten, bedes I venligst give os besked. I er velkomne til at vi-
deresende høringsmailen.  
 
På forhånd tak for jeres bidrag. 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Astman 
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Høringsliste 
• Brønderslev Kommune 

• Frederikshavn Kommune 

• Hjørring Kommune  

• Jammerbugt Kommune 

• Læsø Kommune 

• Mariagerfjord Kommune 

• Morsø Kommune  

• Rebild Kommune  

• Thisted Kommune 

• Vesthimmerlands kommune 

• Aalborg Kommune 

• Lægeforeningen Nordjylland 

• Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland 

 
Foruden ovenstående høringsparter, sendes Region Nordjyllands Profilplan 2021-2025 ligeledes til 
orientering og eventuel bemærkning hos Sundhedsstyrelsen. 

 
 


