
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 

Sundhed og Omsorg – Administration 

Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing 

 

   

Praksisplanudvalget 

Region Midtjylland 

Skottenborg 26 

8800 Viborg   
      

 

 

Høringssvar vedrørende praksisplan for almen praksis 

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget høringsudkast til Praksisplanen for almen praksis 

udarbejdet af Praksisplanudvalget. Høringssvaret er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommunens 

Social- og Sundhedsudvalg på møde den 26. oktober.  

Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne anerkende det store arbejde, der ligger bag høringsudkastet, og 

i samme ombæring slutte op om udkastet i sin helhed. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker derfor kun 

at knytte enkelte bemærkninger til udkastet.     

Visioner og overordnede temaer 

Praksisplanudvalgets visioner for praksisplanen falder fint i tråd med de overordnede visioner og 

indsatsområder, der arbejdes med i Ringkøbing-Skjern Kommune. Således deles ønsket om det aktive 

medborgerskab, hvor borgere/patienter og pårørende inddrages som en central ressource i 

udrednings- og behandlingsforløb. 

Praksisplanens fire overordnede temaer - lægedækning; lokal opgavevaretagelse; tilgængelighed; lokal 

kvalitetsudvikling – deles alle af Ringkøbing-Skjern Kommune som værende relevante og centrale 

områder for udviklingen af almen praksis. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune bifaldes praksisplanens store fokus på at sikre lægedækning i regionen 

og særligt de tyndtbefolkede områder. Det er således positivt, at Praksisplanudvalget skitserer i alt 5 

væsentlige mål for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af læger. Ringkøbing-Skjern Kommune er 

enige i, at der bør tages initiativer for at sikre en ligelig fordeling af lægekapaciteten i regionen. En 

prioritering fremadrettet bør i høj grad omfatte en rekruttering og fastholdelse af læger i regionen og 

de tyndtbefolkede områder.         

Ringkøbing-Skjern Kommune tilslutter sig ligeledes Praksisplanudvalgets mål om, at almen praksis 

skal bidrage til at forebygge akutte patientforløb igennem en styrket indsats i såvel nærmiljø som i 

almen praksis, og at en væsentlig indsat heri, ligger i et stærkt samarbejde mellem praktiserende 

læger og det kommunale sundhedspersonale.  

Ringkøbing-Skjern Kommune hilser velkommen, at Praksisplanudvalget bestræber sig på at nedsætte 

en arbejdsgruppe med deltagelse af hospitaler, almen praksis og kommunerne, der i samarbejde skal 

kigge på principperne for fremtidig opgaveflytning. Ringkøbing-Skjern Kommune deler dermed 

Praksisplanudvalgets ønske om fortsat at investere ressourcer i det nære sundhedsvæsen, men 

påpeger, at behovet for klare principper i henhold til opgaveflytning, er essentielt.   



 

Grundlæggende er det Ringkøbing-Skjern Kommunes holdning, at der er tale om et glimrende udkast 

med relative ambitiøse mål og indsatser. Men det er ligeledes opfattelsen, at det store tunge arbejde 

ligge fremadrettet i forhold til yderligere at konkretisere de beskrevne indsatser og efterfølgende 

implementere dem i praksis.   

 

 

 

Venlig hilsen 

Social- og Sundhedsudvalgsformand 

Karsten B. Sørensen 

 

         

 

 


