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Holstebro Kommunes høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis
Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at praksisplanens mål overordnet er gode og
nødvendige i forhold til at sikre, at almen praksis’ virke bidrager til den optimale
sammenhæng for og behandling af borgerne i det nære og tværsektorielle sundhedsvæsen.
For Holstebro Kommune er Praksisplanens målsætning om attraktive forhold for
nedsættelse i almen praksis i hele regionen særlig vigtigt. Der er i forlængelse heraf
en forventning om, at de anbefalede indsatser for at indfri målsætningen vægtes højt
i det efterfølgende implementeringsarbejde. Et særligt opmærksomhedspunkt i den
forbindelse er, at der sikres lige vilkår for lægedækning, således at tildelingen af ydrenumre ikke kun sker ud fra antallet af patienter, men at antallet af ældre, sygedomsprofiler mv. også tages i betragtning. Såfremt det ikke lykkes at sikre lægedækning af høj kvalitet i alle områder af Region Midtjylland svigtes en stor befolkningsgruppe og måske især de befolkningsgrupper, som har størst behov for sundhedsydelser.
Udfordringen omkring lægedækning i hele regionen har været kendt gennem flere år
og er i risiko for at blive yderligere udfordret i forbindelse med den nye hospitalsstruktur, hvor uddannelse af læger samles på færre enheder. Derved forsvinder et væsentligt lokalt rekrutteringsgrundlag for praktiserende læger i mange områder. Det
synes derfor relevant, at der hentes inspiration til nye metoder evt. fra andre nordiske
lande.
Holstebro Kommune er ligeledes optaget af at forebygge akutte patientforløb for borgerne. Et vigtigt element for kommunerne i forhold til dette, er et tæt og velfungerende samarbejde med almen praksis. I den sammenhæng er tilgængelighed et nøgleord. Både tilgængelighed for borgere til almen praksis, men også tilgængelighed for
kommunens medarbejdere til almen praksis.
Tilgængelighed for borgerne til almen praksis handler både om fysisk afstand til lægeklinik og om muligheden for sygebesøg af egen læge. Det anbefales derfor, at dette betones i arbejdet med de underliggende aftaler. For at sikre bedre tilgængelighed
for borgerne og mest mulig patienttid for almen praksis anbefales det fra Holstebro
Kommune, at der arbejdes videre med at udvikle ”virtuelle sygebesøg”, ”virtuelle
møder” og ”telemedicinske løsninger”.
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Når det gælder tilgængelighed for kommunens medarbejdere er det særligt vigtig at
der sikres gode digitale kommunikationskanaler, hvor almen praksis og kommunen
kan kommunikere præcist, hyppigt, problemløsende, og rettidig med hinanden. Derudover er det centralt, at der er stor tilgængelighed for at tale sammen, når borgerens situation er så kompleks, at kommunikationen ikke kan klares digitalt. Holstebro
Kommune støtter derfor Praksisplanens indsats om at igangsætte en dialog om udvikling af samarbejdsformer mellem praktiserende læger og det kommunale sundhedspersonale, som særlig vigtig i implementeringen af praksisplanen.
Holstebro Kommune bifalder generelt de målsætninger og anbefalinger for den lokale
varetagelse, der beskrives i udkastets afsnit 5. Herunder at der således er fokus på,
at almen praksis’ rolle for forebyggelse og behandling af psykisk sygdom skal styrkes, da det er et meget vigtigt område for kommune og almen praksis at samarbejde
om i det nære sundhedsvæsen.
Holstebro Kommune ser frem til det videre arbejde med udviklingen og implementeringen af praksisplanen og herunder samarbejdet med almen praksis og hospitalerne.
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