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Høringssvar vedr. udkast til praksisplan fra Regionshospitalet Randers. 

 
 
 
Praksisplanudvalgets udkast til praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland rummer 
generelt visioner, målsætninger og indsatser for samarbejdet mellem de tre hovedaktører 
på sundhedsområdet - kommuner, almen praksi og hospitaler - som Regionshospitalet 
Randers fuldt ud kan tilslutte sig. 
 
Den helt afgørende faktor i forhold til at opnå de ønskede resultater for patienterne er 
imidlertid, at der er markant fokus på fælles lokal opfølgning og implementering af 
indsatserne. Det kræver et forpligtende samarbejde mellem parterne lokalt, og fra 
Regionshospitalet Randers anbefales det derfor, at der sættes mere fokus på denne 
dimension i praksisplanen.  
 
I Randersklyngen er der gennem de senere år opbygget en stærk tradition for at afprøve 
nye veje i samarbejdet. Via klyngesamarbejdet og den fælles ledelse af udviklingsarbejdet i 
regi af "Sundhedsstrategisk Ledelse" arbejdes der innovativt i fælles laboratorier, hvor nye 
samarbejdsformer løbende udvikles og afprøves i praksis. Det er i den forbindelse helt 
afgørende, at almen praksis er tæt knyttet ind i det lokale gensidigt forpligtende 
udviklingssamarbejde, og det vurderes, at dette bør beskrives stærkere i praksisplanen. 
 
Praksisplanen adresserer i et vist omfang problemstillingen, blandt andet i afsnit 5.4 om 
udvikling af opgaveporteføljen i almen praksis, hvor målsætningen er at "skabe mere 
sundhed i det nære sundhedsvæsen igennem en lokal udvikling af opgaveporteføljen i 
almen praksis i dialog mellem parterne". I indsatserne for at nå målet er der imidlertid 
primært fokus på den overordnede dialog mellem parterne, men de praktiske ændringer og 
forbedringer af patienternes sundhed kræver mindst lige så meget fokus på den lokale 
forpligtende dialog om de konkrete fælles indsatser mellem den enkelte læge, hospitalet og 
den kommunale organisation. 
 
I afsnit 5.5 om rammer for almen praksis' varetagelse af lokalt aftalte opgaver er der 
beskrevet en række konkrete indsatser, men også her er det væsentligt at have 
opmærksomhed på den forpligtende lokale dialog, der er nødvendig for at understøtte en 
god implementering af indsatserne i praksis. 
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Derudover skal der fra Regionshospitalet Randers gives særlig tilslutning til praksisplanens 
målsætninger og indsatser i afsnit 6.1 om øget tilgængelighed i almen praksis. Den 
gensidige afhængighed mellem parterne i sundhedsvæsenet er stor og stadig stigende. Det 
betyder blandt andet, at almen praksis' tilgængelighed for patienterne hele døgnet og hele 
året er af stor betydning for sundhedsvæsenets samlede kapacitetsudnyttelse og for det 
gode, effektive og veltilrettelagte patientforløb – ikke mindst for de akutte patienter. I den 
udstrækning tilgængeligheden i perioder af døgnet eller perioder af året er udfordret, giver 
det anledning til  uhensigtsmæssig udnyttelse af hospitalernes kapacitet.  
 
Samlet set skal Regionshospitalet Randers benytte lejligheden til at anerkende almen 
praksis' store og væsentlige rolle i sundhedsvæsenet, og det vurderes generelt, at 
praksisplanen kan medvirke til at skabe fælles forbedringer til gavn for patienterne. 
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