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Regionsrådet vil først og fremmest gerne kvittere for et godt udkast
til Praksisplan for almen praksis og ser frem til, at praksisplanens
hensigtserklæringer udfoldes.
Region Midtjylland ser frem til, i et tæt samarbejde med de 19
kommuner og almen praksis, at indgå i og implementere
praksisplanen. Med denne aftale er der lagt et godt fundament for de
opgaver, som ønskes løst af almen praksis i Region Midtjylland,
herunder praksissektorens bidrag til et ligeværdigt samarbejde om
udmøntning af sundhedsaftalen. Dermed forventes udmøntning af
praksisplanen at være et væsentligt bidrag til et sundhedsvæsen
præget af mere sundhed i det nære, på borgerens præmisser, og
hvor borgerne oplever sammenhængende sundhedstilbud af høj
kvalitet, uanset hvor de bor.
Regionsrådet finder, at en væsentlig styrke ved praksisplanudkastet
er, at det bygger på en fælles vision fra almen praksis, region og
kommuner om den lokale udvikling af almen praksis. Det er
forudsætningen for et endnu tættere og forpligtende samarbejde
mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Det er positivt,
at praksisplanen sætter en klar og tydelig retning for de kommende
års arbejde via formulering af en fælles retning og fælles
målsætninger.
Det er for Regionsrådet helt centralt, at praksisplanen – og en
efterfølgende underliggende aftale – forpligter almen praksis ift.
udmøntning af sundhedsaftalen. Dette er helt afgørende, for
implementering af sundhedsaftalen. Regionsrådet finder, at der i
udmøntning af praksisplanen og indgåelse af en underliggende aftale
bør være et stærkt fokus på en mere proaktiv rolle for almen praksis
generelt – og ift. at forebygge akutte patientforløb, skabe mere
lighed i sundhed samt styrke forebyggelse og behandling af psykisk
sygdom i særdeleshed. Regionsrådet har endvidere en klar

forventning om, at der – med afsæt i den nationalt fastsatte forhandlingsaftale - snarest
indgås decentrale aftaler om samtaleterapi og sygebesøg.
Praksisplanen baner endvidere vejen for, at der på tværs af alle tre sektorer kigges på
opgavefordeling og arbejdes med relevant opgaveflytning fra hospitaler til almen praksis og fra
almen praksis til kommuner.
Regionsrådet er optaget af, at der generelt sikres en bedre tilgængelighed til almen praksis for
såvel borgere som samarbejdspartnere. Tilgængelighed forstås bredt som både fysiske
adgangsforhold, borgernes mulighed for at få konsultationstider og borgere og
samarbejdspartneres adgang til at komme i telefonisk kontakt med almen praksis. Som
forudsætning herfor hilser Regionsrådet det velkomment, at der i regi af Praksisplanudvalget
tages initiativer til at løse eksisterende og kommende lægedækningsproblemer. Endvidere
støtter Regionsrådet, at almen praksis skal have tilstrækkelig adgang til rådgivning og sparring
fra sundhedsvæsenets andre aktører.
Sundhedsaftalen fremhæver, at der skal skabes mere ensartede sundhedstilbud. Borgerne bør
møde et sundhedsvæsen, som er nogenlunde ensartet, og som udvikler sig i samme takt,
uanset hvor man bor. De gode løsninger skal rulles ud i hele regionen. Derfor er det også
glædeligt, at praksisplanen har fokus på, at den individuelle tilgang i almen praksis
sammenholdes med et ønske om en høj og ensartet kvalitet i almen praksis, hvor uønsket
variation undgås. I udmøntningen af praksisplanen bør der derfor være fokus på at udfolde
målsætningen om høj og ensartet kvalitet i almen praksis gennem lokal kvalitetsudvikling.
Regionsrådet kan således tilslutte sig den fælles retning og målsætninger i praksisplanen, der
ligger fint i tråd med sundhedsaftalen. Det er vigtigt, at kommuner, region og praksissektor
har et prioriteret fokus på at nå de opsatte mål. Det vil kræve en betydelig og vedholdende
indsats af alle parter i de kommende år.
Regionsrådet finder det meget væsentligt, at Praksisplanudvalget løbende politisk følger op på
udmøntning af praksisplanen. Regionsrådet ønsker at pointere vigtigheden af, at Praksisplanen
i praksis implementeres og gøres til konkret handling. Herunder vigtigheden af at der indgås
nødvendige delaftaler, og regionen har afsat sin andel af de i Forhandlingsaftalen mellem RLTN
og PLO (1/3/14) angivne midler til indgåelse af decentrale aftaler.
Praksisplan for almen praksis er blevet til gennem en lang, sej proces, og der er opbygget en
vis utålmodighed i regionsrådet for at komme videre, så det er regionsrådets håb, at både
kommuner og almen praksis medvirker aktivt i den videre udmøntning af praksisplanen. Vi ser
frem til et fortsat godt samarbejde med kommuner og praksissektoren.
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