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8. november 2016 

Randers Kommune har med interesse gennemgået høringsudkastet til praksisplanen 
for almen praksis. Høringsudkastet er behandlet i sundheds- og omsorgsudvalget og 
på den baggrund fremsendes nedenstående høringssvar. 

Generelle kommentarer 

Randers Kommune bakker op om praksisplanen for almen praksis og mener generelt, 
at implementeringen af praksisplanens visioner og målsætninger vil bidrage til at ska-
be et godt fundament for lægedækningen i Region Midtjylland samt bidrage til en god 
videreudvikling af almen praksis´s opgaver og rolle i det samlede sundhedsvæsen.  

Vedr. lægedækning:  

Randers Kommune er enige i, at både nærhed og kontinuitet er afgørende principper i 
lægebetjeningen og at begge principper bør vægtes højt. Randers Kommune finder, at 
nærhed er utrolig vigtig. Især for ældre medborgere, som kan have svækket mobilitet, 
vil det betyde meget, at der er mulighed for at komme til læge i lokalområdet. Dog 
anerkender kommunen, at der kan være tilfælde, hvor kontinuitet bør vægtes højere 
end nærhed, men at dette kun bør være særlige tilfælde og at der samtidig bør arbej-
des på at sikre nærhed i de områder, hvor dette kan være et problem. 

Randers Kommune støtter op om praksisplanudvalgets bredere forståelse af læge-
dækningsbegrebet. Lægedækningen bør sikres også for de borgere, der opholder sig 
midlertidigt mere end 15 km fra egen læge. Dette er ikke mindst centralt set ud fra den 
nuværende udvikling indenfor sundhedssektoren, hvor det må forudsættes, at der 
bliver endnu større behov for lægehjælp til borgere på midlertidige kommunale akut-
pladser/aflastningspladser. Det er derfor essentielt, at der er et tæt samarbejde mel-
lem kommunerne og almen praksis, og at kommunen kan regne med, at almen prak-
sis varetager sygebesøgsforpligtelsen for alle borgere uanset afstanden til egen læge. 
Randers Kommune er derfor også meget enige i, at der skal sikres en fast lægefaglig 
forankring af de kommunale akutpladser, som betyder at det sundhedsfaglige perso-
nale vil kunne få løbende sparring og rådgivning som beskrevet på side 19. Det sam-
me gør sig gældende omkring andre aflastnings/korttidspladser. 

Samlet vil Randers Kommune gerne fremhæve, at sikringen af lægedækningen for 
borgere på midlertidige pladser og lægefaglig forankring tænkes sammen og i forlæn-
gelse af den indgåede aftale om fasttilknyttede læger på plejecentre.  

 

 



 Side 2 

 

Vedr. lokal opgavevaretagelse, samarbejde og forbedret tilgængelighed 

Randers kommune er enige i praksisplansudvalgets fem målsætninger for den lokale 
opgavevaretagelse.  

Det hilses velkomment, at praksisplanudvalget vil igangsætte en dialog omkring udvik-
ling af samarbejdsformerne mellem praktiserende læger og det kommunale sund-
hedspersonale. Det er generelt vigtigt for borgerne/patienter og kommunen vil gerne 
bidrage hertil.  

Det hilses særligt velkomment at der sættes fokus på at skabe mere lighed i sundhed 
og at styrke almen praksis rolle overfor psykisk syge patienter/borgere. Ift. lighed i 
sundhed vil Randers Kommune gerne fremhæve betragtningen omkring, at det kan 
være nødvendigt at behandle folk forskelligt for netop at skabe lighed. Derfor vil kom-
munen gerne bakke op om differentierede løsninger/honorering i almen praksis samt 
forsøg med fælles målrettede indsatser for borgergrupper/patientgrupper med særlige 
sundhedsudfordringer.  

Randers Kommune støtter, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte prin-
cipper for opgaveflytning samt herefter komme med anbefalinger til konkrete områder, 
så det sikres at opgaver løses bedst og mest omkostningseffektivitet. I sammenhæng 
hermed støttes det også, at arbejdet med, hvordan der sikre bedre tilgængelighed for 
såvel borgere som samarbejdspartnere til almen praksis, herunder at der eksperimen-
teres med nye måder at nå hinanden på i en travl hverdag. For såvel opgaveflytning 
som øget tilgængelighed vil Randers Kommune gerne fremhæve behovet for, at de 
nødvendige ressourcer følger med til almen praksis og kommunerne, når flere opga-
ver skal løses i det nære.  

 


