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Indledningsvist vil regionsrådet gerne kvittere for et godt udkast til
Praksisplan for almen praksis.
I Region Midtjylland er der tradition for et godt og tæt samarbejde
med de 19 kommuner og almen praksis og regionsrådet ser frem til
fortsat, i et tæt samarbejde at indgå i og implementere
praksisplanen.
Regionsrådet finder det positivt, at praksisplanen bygger på en fælles vision og
sætter tydelig retning for det samarbejde samt den udvikling, der er behov
for de kommende år. Der er i regionsrådet tilfredshed med, at praksisplanen
sætter et særligt fokus på de borgere, der har størst behov såsom børn og
unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom, forebyggelse af
akutte patientforløb hos ældre borgere samt skabe mere lighed i sundhed.
Disse målgrupper og indsatsområder er ligeledes prioriteret i sundhedsaftalen og
det har også god sammenhæng til den nyligt vedtagne Sundheds- og hospitalsplan
for Region Midtjylland.
Med denne aftale bygges der på et godt fundament for de opgaver, som ønskes
løst af almen praksis i Region Midtjylland, herunder praksissektorens bidrag
til et ligeværdigt samarbejde om udmøntning af sundhedsaftalen.
Praksisplanen medtager, at der på tværs af alle tre sektorer kigges på
opgavefordeling og arbejdes med relevant opgaveflytning. Opgaveudvikling
som led i at sikre den bedst mulige fordeling af opgaverne er et nødvendigt
vilkår i den fremtidige udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
Regionsrådet vægter, at opgaveoverdragelse sker gennem et konstruktivt
samarbejde, hvor fokus er på de bedste løsninger for borgerne og bedst mulig
brug af de samlede ressourcer.
Regionsrådet støtter praksisplanens fokus på tilgængelighed og digitalisering.
Det er vigtigt kontinuerligt at sikre, at der er en høj tilgængelighed. Det er både
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fysisk ift. adgangsforhold, almen praksis tilgængelighed for borgerne samt
samarbejdspartnere. Regionsrådet bakker op om praksiplanens fokus på at udnytte de
muligheder, som den teknologiske udvikling giver. Anvendelsen af de digitale løsninger, der er
tilrådighed kan være med til at optimere og lette arbejdsgange og kommunikation i almen
praksis og mellem sektorerne i sundhedsvæsenet samt give fleksibilitet for borgerne.
I forhold til lægedækning og rekruttering bifaldes praksisplanens store fokus på at sikre
lægedækning i regionen. Regionsrådet vil også gerne fremhæve, at der er en vigtig opgave i at
sikre rekrutteringen i hele regionen, både med henblik på at løse udfordringerne med
lægedækningstruede områder og med henblik på arbejdet med at skabet øget lighed i
sundhed.
Regionsrådet kan tilslutte sig den fælles retning og målsætninger i praksisplanen, der har god
sammenhæng til sundhedsaftalen. Det er vigtigt, at kommuner, region og praksissektor har et
prioriteret fokus på at nå de opsatte mål.
Samtidig er det vigtigt, at Praksisplanudvalget løbende politisk følger op på udmøntning af
praksisplanen. Regionsrådet ønsker at pointere vigtigheden af, at Praksisplanen i praksis
implementeres og gøres til konkret handling.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommuner og praksissektoren.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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