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Udkast til høringssvar til Høringsudkast, Praksisplan for almen praksis, Region 

Midtjylland 

Favrskov Kommune har 28. september 2016 modtaget udkast til praksisplan for almen 

praksis i høring. Hermed fremsendes Favrskov Kommunes bemærkninger til praksis-

planen med forbehold for Byrådets godkendelse 29. november 2016. 

 

Favrskov Kommune tilslutter sig anbefalinger og målsætninger i praksisplanen for al-

men praksis. Favrskov Kommune finder dog, at der i praksisplanen mangler fokus på 

tilgængeligheden for borgeren til almen praksis i forbindelse med akut opstået sygdom 

i dagtimerne. Der opleves udfordringer for borgerne med at få kontakt til almen praksis.  

 

Favrskov Kommune vil også pege på, at der til stadighed skal være opmærksomhed 

på det grundlæggende princip i sundhedsaftalen om, at der ved aftaler om flytning af 

opgaver mellem sektorerne bør være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige 

konsekvenser samt enighed om opgaveoverdragelsen. Det er derfor også nødvendigt, 

at der er opmærksomhed på eventuelle afsmittende effekter på kommunernes økono-

mi ved indgåelse af aftaler med almen praksis. 

 

Ved flytning af opgaver til kommunalt regi eksisterer der generelt et godt fagligt samar-

bejde om overlevering af opgaven. Dette kommer blandt andet til udtryk i forbindelse 

med opgaver vedrørende hjerterehabilitering, som kommunerne har overtaget fra regi-

onen. Der opleves imidlertid udfordringer med at få regionen til at medfinansiere flyt-

ning af opgaver fra regionalt til kommunalt regi, hvilket intravenøs behandling er et ak-

tuelt eksempel på. 

 

Hvis der er spørgsmål, kommentarer eller ønske om at få uddybet høringssvaret, kan 

man kontakte direktør Kate Bøgh, tlf. 8964 2101, eller sundhedschef Birgitte Holm An-

dersen, tlf. 8964 2401.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Jeppesen Glarbo   Kate Bøgh 
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