Lemvig, 18. november 2020
Til Praksisplanudvalget i Region Midtjylland,
Lemvig Kommune takker for det fremsendte høringsudkast til praksisplan for almen praksis og
anerkender de gode visioner og temaer i praksisplanen.
Særligt kan intentionerne om at have et fortsat fokus på at anvende elektronisk og telemedicinsk kommunikation, udvide brugen af videokonsultationer og udvikle dialogformer anerkendes. Brugen af PRO bifaldes og ses gerne gjort i samarbejde med kommunerne. Anbefalingen
om at fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder udbredes er særdeles positivt, men udfordres dog af rekrutteringsudfordringer (se længere nede).
Det er glædeligt, at der i praksisplanen er fokus på fælles investering i forebyggelse og det anerkendes, at forebyggelse er et fælles ansvar. Det stiller dog også det krav til de praktiserende læger, at de skal orientere sig mod de kommunale tilbud og gøre brug af elektroniske henvisninger. Derfor er det afgørende med et tæt samarbejde mellem almen praksis og kommunerne. I
arbejdet med at give almen praksis adgang til overskuelig information om de kommunale forebyggelsestilbud opfordres der til at tænke på en overordnet national ramme eller standard, så
hver kommune eller lægepraksis ikke skal til at udarbejde deres eget format. Denne ramme eller standard ses gerne komme i stand i et samarbejde mellem repræsentanter fra både almen
praksis og kommunale forebyggelsestilbud.
Praksisplanens gode visioner og intentioner kan udfordres af vanskelighederne med lægedækning i almindelig og i forhold til praksiskonsulenter, plejehjemslæger og beredskabslæger i særdeleshed. Derfor er det kærkomment med ekstra fokus på lægedækning og rekruttering – også
for at kunne fastholde det gode og tætte samarbejde i den midtjyske region, der bliver omtalt i
indledningen. Særlige opmærksomhedspunkter i denne forbindelse er:
-

-

-

Når praksisplanen skal omsættes til konkrete handlinger i områder med lægemangel og
mangel på praksiskonsulenter.
Tidssvarende samarbejdsstrukturer, når almen praksis består af såvel udbudsklinikker,
regionsklinikker og PLO-klinikker. Dette gælder både i forhold til uddannelse af nye læger, som der er fokus på i praksisplanen, men også i forhold til de kvalitetsklynger, som
er omdrejningspunktet for kvalitetsudviklingen i almen praksis. Inviteres alle former for
klinikker med i disse klynger?
Anbefalingen om at fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder udbredes: Hvordan
løses denne opgave i områder med rekrutteringsproblemer? Og hvordan skaber vi lige
vilkår for alle borgere, uanset hvilken kommune, de bor i?
Anbefaling om at styrke indsatser over for borgere med psykisk sygdom: Hvordan styrkes samarbejdet om henvisninger i områder uden praksiskonsulenter?

Med venlig hilsen
Lemvig Kommune
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