
Høringssvar til Praksisplan for almen praksis i 
Region Midtjylland

Skanderborg Kommune ønsker overordnet at udtrykke 
tilfredshed med, at der nu efter en langvarig proces foreligger 
et forslag til Praksisplan.

Generelt er Skanderborg Kommune positiv over for de 
målsætninger og anbefalinger, som udgør Praksisplanen.

Skanderborg Kommune finder det positivt, at Praksisplanen 
har fokus på forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre 
borgere, og at der nu lægges op til indgåelse af en fælles aftale 
som muliggør, at almen praksis varetager sygebesøg til 
borgere som opholder sig på akutpladser og lign. midlertidige 
pladser mere end 15 km. fra egen læge. 
 
Skanderborg Kommune hilser det desuden velkomment, at 
Praksisplanen bakker op om den ordning med fast tilknyttede 
læger fra almen praksis ved plejecentre, som blandt andre 
Skanderborg Kommune står overfor at indføre. I Skanderborg 
Kommune har repræsentanterne for den lokale afdeling af 
PLO også udtrykt tilfredshed med, at den ordning er på vej.
 
I forhold til planens målsætning om, at almen praksis mere 
systematisk skal sikre, at borgere henvises til relevante 
kommunale forebyggelsestilbud, er Skanderborg Kommune 
enig heri og har heldigvis allerede et godt samarbejde med 
almen praksis på dette område.
 
Skanderborg Kommune har også noteret sig med tilfredshed, 
at Praksisplanen sætter fokus på almen praksis' rolle i 
forhold til at forebygge og behandle psykisk sygdom. 
Skanderborg Kommune mener, at psykiatriområdet er en af 
tidens største samfundsmæssige udfordringer og har nedsat 
et politisk opgaveudvalg (§17 stk. 4-udvalg) med fokus på 
netop psykiatriområdet. Udvalget skal finde løsninger i 
forhold til det stigende antal psykisk sårvare – en udfordring, 
som alle kommuner står overfor. Der er også iværksat en 
styrket opsøgende indsats over for udsatte borgere, herunder 
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borgere med psykiske lidelser. Skanderborg Kommune ser 
derfor frem til, at der også er fokus på området i almen 
praksis og regionalt, og både på børne- og voksenområdet. 
 
Skanderborg Kommune har endvidere et ønske om, at 
Praksisplanen understøtter udbredelsen af rammedelegation. 
Skanderborg Kommune ønsker, at det bliver muligt at lave 
rammedelegation fra læger i almen praksis til kommunalt 
plejepersonale, da det kan løse den nuværende problematik, 
hvor plejepersonalet ikke må give borgere håndkøbsmedicin - 
f.eks. smertestillende eller antihistamin - selvom borgeren 
har behov for det og ikke selv er i stand til det. 
Repræsentanterne fra den lokale afdeling af PLO har udtrykt, 
at de forstår kommunens problematik og mener, at det er 
utidssvarende, at plejepersonalet ikke har lov til dette. 
Skanderborg Kommune har derfor med tilfredshed noteret 
sig, at PLO i sit politiske udspil ”På patientens vegne” fra 
september 2016 har foreslået, at der laves en skitse til, 
hvordan rammedelegationer kan udbredes i det nære 
sundhedsvæsen. Skanderborg Kommune foreslår, at dette 
indarbejdes i Praksisplanens målsætninger. 

***

Afslutningsvist gøres opmærksom på, at Skanderborg 
Kommunes høringssvar er fremsendt efter behandling i 
Skanderborg Kommunes Kultur- og Sundhedsudvalg, og at 
det derfor fremsendes med forbehold for en endelig 
godkendelse i Byrådet. Såfremt Byrådets beslutning giver 
anledning til ændringer, vil der blive givet besked herom.

Med venlig hilsen

Tage Nielsen / Annie Noes
Formand for Direktør
Kultur- og Sundhedsudvalget

 


