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Høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis
VIA University College takker for muligheden for at bidrage til høringen om praksisplanen.
I praksisplanen er uddannelse og rekruttering af læger til almen praksis naturlignok nævnt.
Fra VIAs side vil vi foreslå, at rekruttering og uddannelse af andre sundhedsfaglige og samfundsfaglige
medarbejdere i almen praksis også nævnes.
Almen praksis har de senere år rekrutteret flere forskellige typer sundhedsfaglige profiler - eksempelvis
sygeplejersker og bioanalytikere1. At de har en rolle at spille i almen praksis og i samspillet med kommuner
og regioner bør derfor fremgå af praksisplanen.
Samtidig forudses det at blive sværere at rekruttere medarbejdere fra flere af disse faggrupper – dels fordi
allerede er rift om dem og dels fordi ungdomsårgangene bliver mindre i de kommende år. Det er derfor relevant at pege på denne uddannelsesopgave i almen praksis. Hvis faggrupperne bliver nævnt i praksisplanen, vil det være et stærkt signal til både nuværende og kommende sundhedsfaglige medarbejdere om, at
de ses som en væsentlig del af opgaveløsningen i almen praksis. Vi vil som uddannelsesinstitution for eksempel kunne bruge dette til, i højere grad end i dag, at gøre opmærksom på almen praksis som en karrierevej for vores studerende på de pågældende uddannelser.
Dette gælder også sygeplejersker, som overvejer at tage Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje, hvor
almen praksis har et uddannelsesansvar.
Som grundlag for rekruttering ser vi desuden et potentiale i at øge samarbejdet med almen praksis om
uddannelsen af de sundhedsfaglige medarbejdere, med praktik i almen praksis som omdrejningspunkt.
Dette gælder også for den kommende samfundsfaglige erhvervsakademiuddannelse til Sundhedsadministrativ koordinator, hvor de studerende forventes at skulle i praktik på sygehuse og i almen praksis. VIA
udbyder uddannelsen fra sommeren 2021.
VIA står naturligvis til rådighed for yderligere dialog om emnet.
På vegne af VIA University College
Prorektor Gitte Sommer Harrits
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