Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af høringssvar til høringsversion af praksisplan for almen praksis
2020-004275
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar for
”Høringsversion for Praksisplan for almen praksis, 2020”.
Beslutning:
Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette høringssvaret inden
afsendelse.
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Sagsbeskrivelse
Regionerne har ansvaret for de alment praktiserende læger, og regionernes Praksisplanudvalg skal ifølge
Sundhedslovens §206a i hver valgperiode udforme en praksisplan vedrørende alment praktiserende læger.
“Praksisplan for almen praksis” indgår som en delplan i regionens samlede sundhedsplan. Den gældende
praksisplan er fra 2014.
En høringsversion af en ny praksisplan for almen praksis foreligger nu, og er sendt i høring.
Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland
og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland.
Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og
praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.
Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og
almen praksis, for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor.
Det drejer sig blandt andet om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der
stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye
teknologiske muligheder.
Opbygning af praksisplanen
Der er en tæt sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og praksisplanen, idet praksisplanen bidrager til at
Sundhedsaftalens gennemførelse på almen praksis området.
Praksisplanen deler vision med Sundhedsaftalen. Visionen er således, at:
”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for
dem.”
På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplan og den gældende Sundhedsaftale har
praksisplanen fokus på de samme målgrupper som Sundhedsaftalen:




Børn og unge med særlige udfordringer
Borgere med psykisk sygdom
Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanen har en opbygning med fem pejlemærker og tilhørende underliggende målsætninger:
1.Styrke nære relationer:
Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke
kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket
behandles bl.a. opgaveoverdragelse, det kommunalt lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i
almen praksis.
2.Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov:
Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har
størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer,
forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere
sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende
hjemmebesøg.
3.Udvikle og fastholde den faglige kvalitet:
Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det
omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om
forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
4.Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren:
Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det
gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale
løsninger for at fremme borgernes tilgængelighed.
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5.Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen:
Pejlemærket omhandler, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre
nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre
tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af
regionen i lægedækningsområder, samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Som en del af
praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre
lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige
lægedækningsstruktur i den enkelte kommune.
Aalborg Kommunes høringssvar
Sundheds- og Kulturforvaltningen har indhentet bidrag til høringssvaret fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Aalborg Kommunes høringssvar er
positivt og fremhæver, at udkastet udgør et godt udgangspunkt for samarbejdet med almen praksis.
Som en konsekvens af at Aalborg Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland, som har årlig
befolkningstilvækst, har Aalborg Kommune anført, at kommunen som udgangspunkt bør tildeles et
yderligere ydernummer om året. Derudover bemærker Aalborg Kommune, at Nørresundbyområdet
fremadrettet bør udskilles som et selvstændigt lægedækningsområde.
Aalborg Kommune ser positivt på, at praksisplanen er struktureret i fem pejlemærker. Der er i høringssvaret
kommenteret specifikt på de enkelte pejlemærker.
Den videre proces
Der er afgivet et administrativt høringssvar til Region Nordjylland inden høringsfristens udløb med en
forventet godkendelse på møde i Sundheds- og Kulturudvalget den 9. september 2020. Efter yderligere
bearbejdning af planen i Praksisplanudvalget forventes planen sendt til godkendelse hos almen praksis,
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i foråret 2021.
Tidsplan:
Ældre-og Handicapudvalget
Forvaltningsledelse Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundheds- og Kulturudvalget
Høringsfrist Region Nordjylland
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1. september 2020
9. september 2020
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Bilag:
Høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis 2021
Høringsbrev praksisplan for almen praksis
Pixiudgave af praksisplan for almen praksis
Høringsversion af praksisplan for almen praksis
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