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DANSK SYGEPLEJERÅD

Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis
Hermed fremsendes Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjyllands høringssvar til udkast til praksisplan for almen praksis.
Helt overordnet kan Dansk Sygplejeråd tilslutte sig praksisplanens
ambitioner og visioner og vi ønsker i det følgende at bidrage med en
række perspektiver og kommentarer ift.
- Almen praksis rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen
- Tilgængelighed
- Udvid sygeplejerskers rolle i almen praksis
- Lighed i sundhed
Almen praksis rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen
Overordnet set bør udviklingen af almen praksis ske i overensstemmelse med det øvrige sundhedsvæsens udvikling. Praksisplanen er i
den sammenhæng bestemt et skridt i den rigtige retning, da der bl.a.
trækkes mange tråde ift. mere sammenhængende indsatser og højere
grad af patient-/borgerinddragelse.
Hvis ambitionerne om et mere sammenhængende sundhedsvæsen
skal lykkes, er det for os at se helt afgørende, at samarbejde og samspil mellem aktører og sektorer er ligeværdigt og baseret på respekt
for den enkelte aktørs særlige kompetencer. Samtidig er det vigtigt, at
der aldrig opstår tvivl eller uoverensstemmelser om behandlingsansvaret eller opgavefordelingen i det enkelte patient-/borgerforløb. Det
er når tvivlen opstår, at borgerne oplever at ”lande mellem to stole”
og sundhedspersonalet oplever ikke at kunne udføre deres opgaver
på en tilstrækkeligt sikker og kvalificeret måde.
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Det er derfor vigtigt, at praksisplanen meget tydeligt forholder sig til ansvars- og opgavefordeling i samspillet mellem praksissektor og sundhedsvæsenets øvrige aktører. Der skal bl.a.
være helt klare linier for, hvilke forpligtelser og forventninger, der følger med et givent ansvar og en given opgave.
Et sted, hvor en tydelig opgave- og ansvarsfordeling er nødvendig for den sammenhængende indsats er ift. plejecentre og akutpladser. Her skal der bl.a. sikres entydighed om,
hvem der har behandlingsansvaret for borgerne, herunder klarhed om præcis hvor og til
hvem medarbejderne skal henvende sig, ved behov for lægefaglige beslutninger og sparring
– i alle døgnets 24 timer.
Et tæt samspil mellem lægefaglig kompetence og medarbejderne på plejecentre og ved akutpladser vil desuden styrke fagligheden og kvaliteten i de kommunale tilbud til gavn for borgerne.
Ift. samspillet om akutpladserne vil vi opfordre til, at praksisplanens perspektiver ift. akutpladserne tænkes sammen med den nye standard for akutpladser i de midtjyske kommuner,
der er udarbejdet af KKR Midtjylland og KOSU.
Der er også behov for et større fokus på, hvordan udvidet brug af rammedelegation fra praktiserende læge til de kommunalt ansatte sygeplejersker kan bidrage til mere sammenhængende forløb, der giver mere sundhed for pengene.
Det kan eksempelvis give rigtig god mening for alle parter, hvis en sygeplejerske på delegation fra en praktiserende læge kan iværksætte medicinering af en borger eller mindre undersøgelser, så som måling af blodsukker eller CRP.
Tilgængelighed
Et vigtigt element i indsatsen for at skabe sammenhængende indsatser er, at sundhedsvæsenets aktører er tilgængelige for hinanden. Fra vores perspektiv gælder det særligt, at almen
praksis skal være tilgængelig for de kommunalt ansatte sygeplejersker.
Direkte telefonisk tilgængelighed til almen praksis er en grundsten i den kommunale behandling og pleje, som ikke er blevet mindre væsentligt af, at borgere udskrives hurtigere fra
hospitalerne og har mere og mere komplekse pleje- og behandlingsbehov. Praksisplanen bør
derfor – for borgernes skyld – sikre, at almen praksis er direkte telefonisk tilgængelige for de
kommunalt ansatte sygeplejersker.
Samtidig skal al lid dog ikke sættes udelukkende til telefonisk tilgængelighed. Telemedicinske løsninger er værd at undersøge og anvende, men grundlæggende er det vigtigt, at praksisplanen skaber en ramme, der sikrer den praktiserende læges fysiske tilgængelighed og tilstedeværelse.
Vi er bekymrede for, om kommunernes stigende brug af akutpladser – hvor borgere ofte får
plads langt væk (mere end 15 kilometer) fra deres bopæl – betyder, at borgerens praktiserende læge vil være mindre tilgængelig. Vi mener, at praksisplanen bør sikre den nødven-
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dige fleksibilitet, der gør, at den praktiserende læges tilgængelighed defineres ud fra borgernes behov – ikke ud fra deres teknologiske begrænsninger eller borgernes geografiske placering.
I tilfælde af at det ikke er muligt, at ”lægen følger borgeren” ved indlæggelse på en kommunal akutplads, vil vi foreslå at mulighederne for at sikre fast tilknyttede læger til akutpladserne undersøges med henblik på at garantere tilgængelighed til den lægefaglige ekspertise.
Udvid sygeplejerskers rolle i almen praksis
Dansk Sygeplejeråd mener, at der stort potentiale for at udvikle og udvide sygeplejerskers
rolle og beføjelser i almen praksis. Her lægger vi os bl.a. i forlængelse af forslag fra PLO’s udspil ”På patientens vegne”, hvor der under overskriften ”Lægen skal ikke gøre det hele selv”.
Tager man bl.a. udfordringerne med lægemangel i betragtning, samt behovet for at sikre, at
de midtjyske borgere får mere sundhed for pengene i en tid med et meget stramt økonomisk
råderum, vil vi opfordre til, at praksisplanen ganske konkret forholder sig, hvordan sygeplejersker i stigende grad kan bidrage til arbejdet i almen praksis. Det kan både gælde i forhold
til den nuværende arbejdsfordeling og opgaveløsning, men kan også gælde ift. mulighederne for at give sygeplejersker en udvidet rolle med udvidede beføjelser – eksempelvis via
indførelsen af avancerede kliniske sygeplejersker (APN-sygeplejersker).
Lighed i sundhed
Det er glædeligt og vigtigt, at praksisplanen holder fanen højt ift. indsatsen for at skabe mere
lighed i sundhed. Vi havde dog gerne set, at praksisplanen havde et større og mere konkret
fokus på håndteringen af eksempelvis socialt udsatte, hvor netop sammenhængen mellem
psykisk og somatisk sygdom skaber særlige problemstillinger.
Der ud over vil vi opfordre til, at praksisplanen understøtter et stigende samspil mellem almen praksis og de regionalt og kommunalt ansatte socialsygeplejersker. Et styrket samspil
vil bl.a. bidrage til at sikre tidlig opsporing og en mere sammenhængende indsats for de socialt udsatte borgere.
_____________
Dansk Sygeplejeråd ser frem til den endelige formulering – og implementering – af praksisplanen for almen praksis og bidrager gerne til det videre samarbejde om udviklingen af et
samlet midtjysk sundhedsvæsen kendetegnet ved nærhed og sammenhæng for borgerne.
Med venlig hilsen

Anja Laursen
Kredsformand

Bente Alkærsig Rasmussen
Kredsnæstformand
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