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Praksisplanudvalget
Region Midtjylland

Høringssvar vedrørende høringsudkast til Praksisplanen for almen
praksis oktober 2020
Struer Kommune takker for det fremsendte udkast til en kommende praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland. Struer Kommune anerkender, at
almen praksis er en central aktør i udviklingen af det nære sundhedsvæsen,
og vi har med interesse læst det fremsendte. Struer Kommunes Social-,
Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg (SSA-udvalget) har nedenstående
kommentarer.
Generelt
Det nævnes i udkastet til praksisplanen, at både almen praksis, kommuner og
region i de kommende år vil skulle løse flere og nye opgaver, fordi befolkningen bliver ældre, og flere derfor vil få kroniske sygdomme og ofte flere
sygdomme på samme tid.
Det er en udvikling, som allerede opleves meget konkret i Struer Kommune,
og som vi forventer vil fortsætte. Vi ser positivt på, at praksisplanen vil
bygge videre på det, der fungerer godt, samtidig med at der sættes fokus på
nye relevante områder.
Øvrige bemærkninger fra Struer Kommune er struktureret efter de tre temaer
i udkastet til praksisplanen Lighed i sundhed og forebyggelse, Tilgængelighed og digitalisering samt Lægedækning og rekruttering med henvisning til
de konkrete nummererede afsnit i høringsudkastet.
4.1 Lighed i sundhed og forebyggelse
4.1.1. Fælles investering i forebyggelse – rygning og overvægt
Struer Kommune anerkender de beskrevne mål og anbefalinger i forhold til
den fælles investering i forebyggelse – rygning og overvægt. Det bemærkes
dog, at der intet konkret står i forhold til overvægt, hverken hvornår eller
hvad der forventes at blive gjort.
I forhold til rygning opleves det, at de praktiserende læger allerede anvender
de kommunale forebyggelsestilbud og henviser elektronisk til tilbuddene.
Målet om 3 – 4 henvisninger pr. praktiserende læge pr. år er dog ikke helt
nået endnu.
Struer Kommune lægger vægt på at sikre de praktiserende læger overskuelig
og opdateret information om de kommunale forebyggelsestilbud. Det sker
gennem Sundhed.dk, Struer Kommunes egen hjemmeside og gennem et nyhedsbrev, som sendes til lægerne gennem praksiskonsulenten, to gange årligt.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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4.1.2 Styrket samarbejde om multisygdom
I Struer Kommune ser man med tilfredshed på, at der i praksisplanen er
kommet et øget fokus på borgere med multisygdom og polyfarmaci.
Struer Kommune oplever store koordineringsproblemer for borgere med
multisygdom og polyfarmaci. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, som får
noget medicin ordineret hos egen læge og andet medicin fra diabetesambulatoriet. Medicinen skal bestilles flere steder fra, hvilket gør det svært for både
borgerne og for de kommunale sygeplejersker at håndtere.
Struer Kommune hilser øget og bedre koordinationen på tværs af sektorer for
kroniske patienter og patienter med multisygdom velkommen.
4.1.3 Forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre borgere
Struer Kommune anerkender forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre
borgere som et vigtigt mål og fokusområde.
Der er dog usikkerhed om, hvorvidt anbefalingen om fast tilknyttede læger
på plejecentre og bosteder vil være en del af løsningen. Det er indtrykket, at
ingen af de praktiserende læger i Struer Kommune er interesserede i at være
fast tilknyttet et plejecenter eller bosted. Derimod er der et ønske om, at borgeren kan beholde sin egen faste læge også efter eventuel indflytning på et
plejecenter.
4.1.4 Medicinindsatser
I udkastet til praksisplanen anbefales det, at praktiserende læger sammen
med plejepersonale finder relevante beboere på plejehjem eller i kommunal
medicinadministration, der skal have en medicingennemgang. Det fremgår
desuden, at relevante patienter med et stort antal medicinordinationer med
fordel systematisk kan sikres en medicingennemgang. Det skal aftales nærmere, hvordan indsatsen i almen praksis kan tilrettelægges, så der sikres medicingennemgang for en nærmere specificeret patientgruppe, der har et stort
antal medicinordinationer.
I Struer Kommune er holdningen, at medicingennemgang er lægens ansvar,
men den kommunale sygepleje medvirker selvfølgelig gerne. Struer Kommune ser gerne, at medicingennemgang foregår systematisk ud fra fastlagte
kriterier og til en specificeret patientgruppe.
Vi vil fra Struer Kommune gerne gøre opmærksom på, at der er en udgiftsmæssig udfordring vedrørende medicingennemgang. Hvis medicingennemgangen finder sted på anmodning fra den kommunale sygepleje, bliver kommunen pålagt udgiften, hvilket ikke er tilfældet, hvis medicingennemgangen
sker på lægens initiativ eller ud fra en fastlagt systematik.
Struer Kommune ser gerne en øget brug af dosis dispenseret medicin, men
der er en oplevelse af, at lægerne er tilbageholdende med denne løsning.
Over 40 % af sygeplejerskernes tid bruges på dosering af medicin, men tiden
kunne måske bruges bedre.
4.1.5 Styrket indsats over for borgere med psykisk sygdom
Struer Kommune bifalder, at der sættes et styrket fokus på indsatser over for
borgere med psykisk sygdom, og det harmonerer med det fokus, der ligeledes sættes i det tværkommunale og tværregionale samarbejde i DASSOS
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(Den Administrative Styregruppe for det Specialiserede SOcial- og Specialundervisningsområde).
Der opleves lokalt et behov for, at almen praksis i større grad tager del i de
særligt komplekse borgersager, hvor der kan være behov for akutte handlinger.
Det vil understøtte det eksisterende samarbejde og en styrket indsats over for
borgere med psykisk sygdom, hvis der i almen praksis er en bred viden om
de kommunale tilbud både i forhold til forebyggelse, tidlig indsats, tværgående samarbejder og botilbud.
For borgere med somatisk sygdom og psykisk sygdom er der behov for et
mere formaliseret samarbejde mellem såvel regionspsykiatrien, almen praksis og kommunen, så de mest komplekse borgere får en håndholdt indsats på
tværs, som kan forebygge forværring og dermed mindske risikoen for genindlæggelse.
4.2 Tilgængelighed og digitalisering
I Struer Kommunes opleves et velfungerende samarbejde om borgerne via
korrespondance gennem systemet MedCom. Men en ny mulighed gennem
videokonferencer vil blive modtaget med nysgerrighed under hensyn til kvalitet og økonomi. Muligheden taler direkte ind i Struer Kommunes vision om
at være tæt på teknologi.
4.3 Lægedækning og rekruttering
Struer Kommune anerkender målet om, at alle borgere i Region Midtjylland
kan tilmeldes en praksis i nærheden af deres bopæl, som lægebetjenes kontinuerligt af speciallæger i almen medicin.
I Struer Kommune har man i de seneste år oplevet store problemer med lægedækningen på Thyholm, hvilket ikke er tilfredsstillende for borgerne.
Der er til stadighed et behov for fokus på lægedækning i yderområder, og
Struer Kommune indgår gerne i et arbejde med at fastholde og rekruttere
praktiserende læger.

Til sidst vil vi gerne nævne billederne, som indgår i udkastet til praksisplanen. Struer Kommune finder det meget uheldigt, at lægen på billederne bærer både armbåndsur og ring. Det er et dårligt signal at sende i disse tider
med den udbredte fokus på smittefare og hygiejne.

Med venlig hilsen

Anne Kristine Bøge Petersen
Formand for SSA-udvalget
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