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praksis, oktober 2020” fra Aarhus Universitet
Til Region Midtjylland
Dekanatet, Health

Aarhus Universitet Health takker for muligheden for at afgive høringssvar til
Praksisplan for Almen Praksis 2020 i Region Midtjylland.
Overordnet er det en god praksisplan for Almen Praksis, der har valgt at inkludere
meget relevante områder for det fortsatte samarbejde mellem Almen Praksis,
kommuner og Region. Praksisplanen fokuserer således på en række områder, som er
af stor betydning for en fortsat velfungerende og udbygget Almen Praksis, samt for
samarbejdet mellem de tre parter.
En meget stor del af disse områder passer rigtig godt til flere af de forskningsgrupper,
der er på Institut for Folkesundhed generelt og i særdeleshed på Afdeling for Almen
Medicin / Forskningsenheden for Almen Praksis.
Her kan nævnes:
• Styrket samarbejde om multisygdom
• Forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre borgere
• Fortsat fokus på tidlig opsporing af sygdom og udvikling af samarbejdet med
kommunale akutfunktioner
• Udbredelse af fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder
• Medicinindsatser
• Styrket indsats over for borgere med psykisk sygdom
• Tilgængelighed og digitalisering
Der er således grundlag for også fremadrettet, at Forskningsinstitutionerne inddrages
i et samarbejde i det videre arbejde med udvikling og implementering af
praksisplanen.
I det følgende fremgår et par enkelte mere specifikke kommentarer:
Der står: ”I et længere sigte er også uddannelse og rekruttering af nye læger vigtige
elementer i at sikre rammerne for almen praksis.”

Dekanatet, Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201
E-mail: health@au.dk
Web: health.au.dk/om-health/ledelsen/dekanatet

Lars Bo Nielsen
Dekan, professor
Dato: 3. december 2020

Direkte tlf.: +45 8715 2007
E-mail: dean.health@au.dk
Web: au.dk/larsbo@au.dk

Side 1/3

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Dette er allerede et meget vigtigt element – og har været det i flere år. Helt overordnet
er det også vigtigt med et stærkt videnskabeligt miljø i relation til almen praksis.
Der er fortsat meget viden, der skal genereres og nye tiltag, der skal undersøges og
vurderes. Desuden er det også et vigtigt element for rekruttering til faget.
Punkt 4.1.3 ”Udskrivelse og styrkede rammer for den gode overlevering” omhandler
udskrivelse og epikriser. Her kan det oplyses, at en opgave ved Forskningstræningen
for Almen Medicin har vist, at man i rigtig mange tilfælde slet ikke læser henvisningen
fra egen læge eller fra vagtlægen ved indlæggelse på akutafdelingen. Helt generelt er
det væsentligt at sætte fokus på henvisninger – både akutte og selektive. Når det
sekundære sundhedsvæsen skal hjælpe almen praksis i udredning, diagnosticering og
behandling, er det vigtigt, at almen praksis laver grundige og retvisende henvisninger.
Men det er også vigtigt at modtagerne af henvisningerne undervejs i forløbet sikrer sig,
at de forhold, der er medtaget i en henvisning er håndteret før udskrivelse eller før
forløbet afsluttes.
Under punktet 4.1.2 ”Styrket samarbejde om multisygdom” nævnes, at arbejdet med
implementering af forløbsplaner for enkeltsygdomme fortsat følges. Det er netop
problemet, at forløbsplaner er fokuseret på enkeltsygdom og ikke har fokus på en mere
overordnet tilgang for patienter, som har flere sygdomme. At der senere står, at
”Patientforløbene for borgere med kroniske sygdomme skal forbedres ved at udarbejde
forløbsplaner, hvor patienterne får anskueliggjort hvilken behandling, de kan forvente”,
løser ikke problemer, idet planen skal være individuel og tage udgangspunkt i patienten
ressourcer og værdier. Dette er svært at sætte ind i en skabelon, som forløbsplaner er.
Ift. rekruttering til Almen Praksis er der et tiltagende antal medicinstuderiende, der
under studiet får arbejde i en almen praksis som ”praksisassistenter” gennem flere år.
På den måde får de et rigtig godt kendskab til arbejdet i praksis. I øjeblikket er det især
praksis med relativ kort afstand til universitetet i Aarhus, der har nemt ved at tiltrække praksisassistenter. Et mål kunne også være at styrke mulighederne for praksis med
længere transporttid til Aarhus for at kunne tiltrække praksisassistenter. Måske det
bl.a. vil være interessant for medicinstuderende, der på den måde kunne få arbejde i
nærheden af det sted, hvor de er vokset op. Og det kunne måske igen øge muligheden
for at rekruttere praktiserende læger til disse områder.
Endeligt bemærkes, det at der to gange står nævnt, at tildelingen af vagtydernummer
fortsat skal begrænses, så praktiserende læger søger mod almen praksis fremfor at
arbejde som vagtlæge i længere tid. Dels er det ikke sikkert, at den gruppe læger, der
ønsker vagtydernumre, rent faktisk vil søge med almen praksis i dagtiden. Og dels
betyder det en større vagtbelastning for de praktiserende læger generelt, der igen kan
vanskeliggøre rekrutteringen til faget. Dette er noget, som man bør undersøge
nærmere.
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Aarhus Universitet Health ser frem til at følge arbejdet med udvikling og implementering
af praksisplanen. Healths forskningsinstitutioner såsom Institut for Folkesundhed
generelt og i særdeleshed Afdeling for Almen Medicin/ Forskningsenheden for Almen
Praksis bidrager gerne til udviklingen af et endnu stærkere forskningsbasis for udviklingen af et godt og samlet sundhedstilbud til borgerne i regionen.
Med venlig hilsen

Lars Bo Nielsen
Dekan
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