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Høringssvar fra Aarhus Universitetshospital i forhold til  

Praksisplan for almen praksis

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Høringssvar 

 

Aarhus Universitetshospital vil indledningsvist gerne kvittere for et 
interessant udkast til praksisplan for almen praksis, der indeholder 
spændende hensigtserklæringer og perspektiver for det fremtidige 
samarbejde på området. 
 
Aarhus Universitetshospital (AUH) kan tilslutte sig Praksisplanudval-
gets anbefaling af, at opgaver, som bedst og billigst varetages i al-
men praksis, varetages af almen praksis. AUH indgår gerne i den ar-
bejdsgruppe, der skal identificere principper- og potentielle områder 
for en eventuel opgaveflytning. 
 
AUH hilser et udvidet samarbejde med almen praksis i forhold til hen-
visning til udredning velkommen, idet det understreges, at hospitalet 
skal kunne prioritere blandt de indkomne henvisninger. En afgørende 
forudsætning for overholdelse af udredningsret, behandlingsret samt 
kræft- og hjertepakker er, at visitationsretten bibeholdes i hospitalets 
centrale visitation, herunder bibeholdelse af muligheden for at kunne 
afvise en henvisning. Eksempelvis gælder der ved den udvidede ad-
gang til billeddiagnostik specifikke regler i forbindelse med afgørelse 
af, om en røntgenundersøgelse er berettiget og skal udføres.  
 
AUH kan således tilslutte sig Praksisplanudvalgets anbefaling om, at 
der arbejdes for en enkel og central visitation. Når almen praksis har 
henvist til hospitalsbehandling, sørger hospitalet for at henvisningen 
når rette afdeling. 
 
AUH deltager gerne i den arbejdsgruppe, der skal beskrive, hvordan 
der kan skabes adgang til direkte henvisning til undersøgelse på hos-
pitalet – også ved uspecificerede symptomer.  
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Der skal fra AUH lyde en opfordring til, at der fra hospitalernes side 
arbejdes hen imod en ensartet og fælles holdning til de tilbud om 
undersøgelser, de enkelte hospitaler giver adgang til, herunder fælles 
retningslinjer for, hvornår der tilbydes en given undersøgelse.  
 
Endvidere ønsker AUH at påpege, at en eventuel underliggende aftale 
vedrørende medicingennemgang udover regionale farmaceuter også 
bør omfatte geriatere og klinisk farmakologi. 
 
Endelig skal det bemærkes, at AUH savner en konkretisering af an-
vendelsen af FMK i et tværsektorielt perspektiv. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 Gert Sørensen Claus Thomsen 
 Hospitalsdirektør Lægefaglig direktør 
 
 


