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Til Praksisplanudvalget i Region Midtjylland  

 

Høringssvar til praksisplan for almen praksis 

Favrskov Kommune har 6. oktober 2020 modtaget forslag til praksisplan for almen 
praksis til høring med frist 7. december 2020.  

Dette høringssvar afgives under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde 15. 
december 2020.  

Favrskov Kommune vurderer overordnet, at udkastet til praksisplanen sætter relevant 
retning for det fælles samarbejde om at sikre gode sundhedstilbud til midtjyske 
borgere.  

Bærende principper for samarbejdet 

Det er positivt, at der i de bærende principper for samarbejdet lægges vægt på, at 
praktiserende lægers ressourcer skal anvendes på patientkontakt, og at der løbende er 
fokus på, om opgaverne kan løses på nye måder, der sikrer effektivitet og kvalitet i 
tilbuddene.  

Hvis en ny opgave overdrages til almen praksis skal det dog afdækkes, hvilke 
konsekvenser det vil have for opgavevaretagelsen andre steder i sundhedsvæsenet, 
herunder i kommunerne. Endelig er det afgørende, at der som fremhævet i planen, er 
enighed mellem berørte parter om opgaveoverdragelsen og at de økonomiske og 
faglige konsekvenser er gennemsigtige.  

Fælles investering i forebyggelse  

Praktiserende læger har en central rolle i forhold til at identificere, motivere og henvise 
borgere med behov for forebyggende og sundhedsfremmende sundhedstilbud. Det er 
derfor positivt, at der i planen er fokus på at udmønte forpligtelserne i sundhedsaftalen 
om fælles investering i forebyggelse.  

Forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre borgere 

Praksisplanen indeholder flere gode anbefalinger til, hvordan almen praksis skal 
bidrage til at forebygge akutte patientforløb hos ældre borgere. 

Favrskov Kommune oplever særligt, at god gensidig kommunikation mellem 
praktiserende læge og kommunalt sundhedspersonale er afgørende for at kunne give 
borgere den rigtige behandling og forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser.  

Rammedelegation er et vigtigt redskab, når kommuner og almen praksis løfter opgaver 
i det nære sundhedsvæsen. Rammedelegation giver på mange områder mulighed for 
at tilrettelægge undersøgelse og behandling af borgere mere smidigt og benytte 
forskellige faggruppers ressourcer bedst muligt. Der er dog behov for mere tydelige 
principper for brugen af rammedelegation, og Favrskov Kommune ser derfor frem til at 
se resultatet af det nationale udredningsarbejde, der henvises til i praksisplanen. 

Endelig er det positivt, at det i planen anbefales at udbrede ordningen om fast 
tilknyttede læger på plejecentre og bosteder. Fast tilknyttede læger har stor betydning 
for kontinuerlig dialog mellem borgere, læger og plejepersonale, så det bliver lettere at 
være på forkant ved eventuelle ændringer i en borgers sundhedstilstand.   



 

 

Medicinindsatser 

Det er positivt, at praksisplanen fremhæver, at praktiserende læger skal overveje, om 
patienter kan tilbydes dosisdispenseret medicin. Favrskov Kommune ser dog gerne, at 
planen i endnu højere grad understøtter aktiv handling i forhold til at sikre, at 
anbefalingen implementeres i den daglige praksis. Dosisdispenseret medicin øger 
sikkerheden for borgerne og mindsker det samlede ressourceforbrug til 
medicinhåndteringen. 

Forbedret tilgængelighed i almen praksis – fysisk og digitalt 

Det er vigtigt, at praksisplanens mål om forbedret tilgængelighed for borgere og 
professionelle samarbejdsparter udmøntes, og at der er villighed til at afprøve nye 
samarbejdsformer.  

Under den aktuelle corona-pandemi har videokommunikation vist sig at være et godt 
redskab i forhold til at øge borgernes adgang til almen praksis og samtidig mindske 
risikoen for smitte. Der er allerede opnået gode erfaringer, der med fordel kan bygges 
videre på. I Favrskov Kommune arbejdes der også lokalt med videobesøg, og 
kommunens plejepersonale vil gerne bistå borgere på fx plejecentre i at deltage i 
digitale lægekonsultationer. 

På arbejdsmarkedsområdet har Favrskov Kommune deltaget i afprøvningen af en ny 
model for samarbejde mellem jobcentret og praktiserende læger, hvor der afholdes 
videomøder om konkrete sygedagpengeforløb. De første erfaringer viser bl.a., at 
møderne bidrager til en hurtigere afklaring af nogle sygedagpengeforløb. Med 
udgangspunkt i praksisplanens mål om øget tilgængelighed, forventer Favrskov 
Kommune, at der bliver mulighed at fortsætte den nye samarbejdsform, og at der er 
imødekommenhed over for udviklingsprojekter fremadrettet.   

Favrskov Kommune ser frem til det videre samarbejde om praksisplanen.  

 

Venlig hilsen 

 

Grethe Villadsen                                                     Ulrik Johansen 
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