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Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedrørende Praksisplan for almen praksis 
 
Indledningsvis vil Syddjurs Kommune gerne rose arbejdet med praksisplanen for et godt gennemarbejdet 
materiale, som har stærke visioner for den samlede indsats om et nært og sammenhængende sundhedsvæ-
sen. Vi ser frem til at tiltagene kommer ud og leve i praksis.  
 
Syddjurs Kommune værdsætter tiltagene omkring styrket fælles samarbejde og opgaveløsningens fortsatte 
udvikling samt det øgede fokus på tilgængelighed og digitalisering af indsatser. Afspejlingen af sundhedsaf-
talens indhold er tydeligt, og vi ser det store fokus på forebyggelse som yderst positivt og med gode mulighe-
der for at realiserer den fælles retning fra sundhedsaftalen.  
 
Særligt positivt er de gode intentioner og overvejelser omkring lægedækningen og det at skabe attraktive for-
hold for at nedsætte sig som læge i regionen, samt at løfte indsatsen og udbredelsen af fasttilknyttede læger 
på plejecenter og bosteder. 
 
Praksisplanen indeholder desuden positive takter i det gennemgående psykiatriske fokus og målsætninger-
ne om at styrke almen praksis rolle i det forebyggende arbejde og den tidlige opsporing heri. Endelig ser vi 
positivt på almen praksis’ fremtidige muligheder for involvering i arbejdet omkring den ældre medicinske pa-
tient. 
 
Syddjurs Kommune anerkender fuldt ud behovet for koordination på tværs af sektorer som et væsentligt bi-
drag til skabe mere lighed i sundhed. Vi oplever dog stadig stor diskrepans mellem de forskellige almenprak-
sissers holdninger og vejledninger i forhold til processer for blandt andet kroniske patienter og patienter med 
multisygdom, og dermed som en barriere for det tværgående arbejde. Syddjurs Kommuner vægter at de go-
de intentioner og fælles aftaler fører til de ønskede forbedringer i praksis til gavn for kommunens borgere. 
 
Nedenfor er givet tre eksempler herpå i relation til konkrete afsnit i praksisplanen:  
 
4.1.3 FOREBYGGELSE AF AKUTTE PATIENTFORLØB HOS ÆLDRE BORGERE og det fortsatte fokus på 
udvikling af samarbejdet med kommunale akutfunktioner. I Randersklyngen er der arbejdet med udvikling af 
akutindsatsen på tværs af sektorer gennem DÆMP (Den Ældre Medicinske Patient) projektet, hvilket bl.a. 
har bidraget til udviklingen af en app til lægevagten. Appen skal understøtte vagtlægesystemet og minimere 
arbejdet med at præcisere den lokale akutfunktion i bestræbelserne på at sikre en hurtig og rettidig indsats til 
den ældre borger med akut sygdom. I praksis synes implementeringen af appen dog at strande på mangel-
fuld opbakning fra almen praksis. 
 
 
4.1.4 MEDICININDSATSER, hvor der stiles mod øget brug af dosisdispenseret medicin og heri en indsats i 
udviklingen af arbejdsgangene og samarbejdsfladerne. Syddjurs Kommune bifalder den øgede brug af do-
sisdispenseret medicin, men oplever at arbejdsgangene herom forvaltes uensartet af de enkelte almenprak-
sisser, hvilket er en barriere for at fremme bedre brug af dosisdispenseret medicin og dermed bedre sikker-
hed om medicinhåndteringen for borgerne.  
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4.2. TILGÆNGELIGHED OG DIGITALISERING og det øgede brug af videokonsultationer og digitale løsnin-
ger.  Syddjurs Kommune ser gerne at de praktiserende lægers brug af etablerede og velafprøvede løsninger 
optimeres. De gode erfaringer på dette område fra coronakrisen i foråret kunne i højere grad blive perma-
nente muligheder og dermed medvirke til at sikre en fleksibel og tilgængelig konsultation for borgerne også i 
situationer, hvor der er vanskeligt for den praktiserende læge at være fysisk til stede. Det gælder eksempel-
vis på kommunens midlertidige døgnpladser.  


