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Høring af Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland
Danske Bioanalytikere Midtjylland (dbio-Midtjylland) takker for muligheden for at
fremsende kommentarer til høringsversionen af Praksisplan for almen praksis.

07/12/20

dbio-Midtjylland hilser det velkomment, at der i udkastet lægges vægt på, at
forudsætningen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i høj grad baseres
på en almen praksis i balance. Og at der herigennem leveres et godt og samlet
sundhedstilbud til borgerne i vores region.
Derfor undrer det dbio-Midtjylland, at der i planen ikke fremgår et ønske om, at almen
praksis, og dermed borgernes sundhed, styrkes ved, at der ansættes andre og flere
faggrupper end læger. Hvis man skal se på de ressourcer og dermed økonomien, giver
det god mening at se på tværfaglighed i ansættelser i almen praksis.
Der er i Danmark 138.000 borgere1, der lige nu står uden tilknytning til en alment
praktiserende læge.
Derfor er det vigtigt, at almen praksis styrkes ved, at flere faggrupper tager del i de
opgaver, man i den kommende praksisplan ønsker løst.
I mange almen praksis er der allerede i dag ansat både bioanalytikere og sygeplejersker.
De indgår i det tværfagligt samarbejde, så professionel løsning af de mangeartede
opgaver varetages.
Bioanalytikere kan meget naturligt være en kompetent samarbejdspartner i flere praksis
til at løfte de nye opgaver, der ønskes ind i praksisplanen.
Bioanalytikere kan med deres faglige uddannelsesbaggrund blandt andet bidrage med,
at:
• Sikre kvaliteten af prøvetagning, analyse og svarafgivelse ved f.eks. måling af
CRP, Hb, SR, glukose samt INR-måling med efterfølgende vejledning om f.eks.
marevan dosering i den enkelte lægepraksis. men også i form af undervisning af
f.eks. diabetes-, hjerte- og KOL-patienter, der anvender patientnært
analyseudstyr.
• Mestre IT, statistik og systematik. Her kan en bioanalytiker bidrage konkret med
udarbejdelsen af forløbsplaner for multisyge borger og være en væsentlig
bidragsyder i den fortsatte digitalisering af almen praksis.
• Rådgive om korrekt valg af analyse og analyseudstyr. Her vil bioanalytikeren
kunne deltage i det øgede samarbejde, der udvikles mellem almen praksis og
de kommunale akutfunktioner.
dbio-Midtjylland anbefaler således, at der ses på styrkelsen af almen praksis med
ansættelse af øvrige sundhedsfaglige faggrupper – herunder bioanalytikere til løsning af
de opgaver, der oplistes i Praksisplan for almen praksis.
Venlig hilsen

Karin Vestergaard
Regionsformand, Danske Bioanalytikere Midtjylland
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