Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis
Dansk Sygeplejeråd fremsender hermed høringssvar vedr. udkast til praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland.

Den 4. december 2020

Indledningsvis vil Dansk Sygeplejeråd anerkende, at Praksisplanudvalget har
fremlagt et gennemarbejdet udkast, der adresserer centrale udfordringer i
sundhedsvæsnet.
Udfordringerne imødekommes imidlertid i fællesskab og på tværs af sektorer og faggrupper. Udmøntningen af sundhedsaftalen kræver derfor et
større fokus på almen praksis’ samarbejde med sundhedsvæsenets øvrige
aktører. Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at Praksisplanudvalget i højere grad
fokuserer på almen praksis’ placering i et samlet sundhedsvæsen, og at der
herunder inddrages perspektiver på vilkår hos de samarbejdspartnere, som
almen praksis skal lykkes sammen med.
Forebyggelse og lighed i sundhed
Fælles investering i forebyggelse i form af mere systematik omkring henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud er positivt og den rigtige vej at gå.
Men det kræver en oprustning af de sundhedsprofessionelle ressourcer i almen praksis, hvis vi skal se en betydningsfuld effekt. Praksisplanen bør derfor inddrage et perspektiv på andre faggrupper – heriblandt konsultationssygeplejersker – i almen praksis, som kan bidrage til at hæve ambitionsniveauet for almen praksis’ betydning for forebyggelse og ulighed i sundhed.
Rammedelegation
Flere ældre, flere borgere med kroniske og psykiske sygdomme og et politisk ønske om mere behandling i det nære fordrer, at de fælles ressourcer
udnyttes effektivt gennem opgaveløsning på rette kompetenceniveau.
Praksisplanudvalget ønsker at se nærmere på mulighederne i en mere systematisk brug af rammedelegation mellem praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale. Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der herunder
inddrages et perspektiv på mulighederne i et selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker. Både som supplement og som alternativ til rammedelegationens begrænsninger.
Plejecentre og bosteder
Fast tilknyttede læger på plejecentre er implementeret med stor succes. En
del af succesen skal tilskrives de alment praktiserende lægers mulighed for
faglig sparring med kompetent sundhedsfagligt personale tæt på borgeren.
Ikke mindst sygeplejefaglig. Praksisplanen bør inddrage et fokus på mere
sundhedsfagligt personale på bosteder, hvis ordningen her skal opleve
samme succes til gavn for beboere og for ligheden i sundhed og i samfund.
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Kommunikation og samarbejde
En helt grundlæggende del af arbejdet i almen praksis er at observere ændringer hos en patient, som kræver en forebyggende indsats, der kan forhindre yderligere svækkelse. Praksisplanen beskriver, at hvis de sundhedsfaglige observationer – både de alment praktiserende lægers og det kommunale sundhedspersonales – skal bidrage til at forebygge udvikling eller
forværring af akut sygdom, så skal rammerne for den fælles kommunikation
være til stede.
Men sundhedsfaglige observationer i almen praksis foretages af andre end
praktiserende læger. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der inddrages et
perspektiv på hele almen praksis’ kommunikation med andre dele af sundhedsvæsenet, og der i forlængelse heraf blandt andet sikres et fokus på
samarbejdet mellem konsultationssygeplejersker og kommunalt ansatte sygeplejersker. Det bliver kun mere vigtigt i takt med flere kronikerforløb i almen praksis og en generel øget aktivitet i samlede nære sundhedsvæsen.
I forlængelse heraf er det positivt, at det er et mål i praksisplanen at styrke
det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Digitalisering kombineret med inddragelse af alle kompetencer i almen praksis er vejen til at sikre gensidig tilgængelighed mellem samarbejdsparterne og dialoger på rette kompetenceniveau mellem samme.
Kompetencer i almen praksis
Øget kompleksitet og aktivitet i det nære sundhedsvæsen kombineret med
mangel på praktiserende læger udfordrer almen praksis. Det kalder på andre løsninger med mere omkostningseffektiv brug af kompetencer og et
proaktivt og tværfagligt samarbejde internt i den enkelte almen praksis. Lægen kan med fordel uddelegere de patientsituationer, hvor brug af klinikpersonalets kompetencer er mest omkostningseffektivt.
Praksisplanen bør derfor inddrage et fokus på, hvordan det samlede personale i almen praksis understøtter og imødekommer udviklingen i det nære
sundhedsvæsen. Ift. sygeplejerskerne ligger der et stor potentiale for almen
praksis i APN-uddannelsen og i specialuddannelsen i borgernær sygepleje.
Hvis almen praksis skal kunne løse flere og mere komplekse opgaver, skal
der både uddannes og ansættes flere sundhedsfaglige medarbejdere, og
der skal være en opkvalificering af dem, som allerede er i almen praksis. Det
skal sikre ikke bare økonomi og hænder, men også den rette kvalitet til de
rette opgaver.

Med venlig hilsen

Anja Laursen
Kredsformand
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