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Høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis 2021
Aalborg Kommune har med interesse læst “Praksisplan for almen praksis” og
takker for muligheden for at afgive kommentarer til den fremsendte høringsversion.
Kommentarer af generel karakter
Aalborg Kommune finder, at praksisplanen er et godt udgangspunkt for
samarbejdet. Aalborg Kommune ser positivt på at praksisplanen overordnet
rammesætter samarbejdet i fem pejlemærker.
Aalborg Kommune mener, at der i praksisplanen skal ske en justering af
lægedækningsområderne, således at Nørresundby-området fremadrettet udskilles
som et selvstændigt lægedækningsområde. Baggrunden herfor, at flytninger af
kapaciteter fra Nørresundby til Aalborg by i praksis nedsætter
lægetilgængeligheden for borgere fra Nørresundby og fra byens opland mod vest,
nord og øst.
Aalborg Kommune finder desuden, at kommunen som udgangspunkt bør tildeles et
yderligere ydernummer om året. Det skyldes, at der historisk har været en
betydelig befolkningsvækst, som i de gældende befolkningsprognoser forventes at
fortsætte i de kommende år.
Kommentarer af specifik karakter
De specifikke kommentarer er struktureret, så de følger de formulerede
pejlemærker i praksisplanen.
Pejlemærke 1: Styrke de nære relationer
Vi opfatter pejlemærket som centralt i forhold til eksempelvis borgere med
tilknytning til Jobcenter Aalborg, som møder borgere med flere helbredsmæssige
vanskeligheder, børn og unge med fysisk og/eller psykiske udfordringer, samt
udsatte borgere med misbrug og eller komplekse problemstillinger.
Der er tilslutning til høringsudkastets fremhævelse af Kommunalt Lægelig Udvalg
og brug af de kommunale praksiskonsulenter som gode redskaber til at styrke
kendskabet og samarbejdet mellem almen praksis og kommune.
Aalborg Kommune bakker op om epikrisen som et centralt redskab i form af skriftlig
overlevering mellem sektorerne.
I en mere konkret udmøntning af pejlemærket og målsætninger er det vurderingen,
at det vil være positivt:
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at det i regi af jobcenter-området bliver muligt at afholde
rundbordssamtaler med deltagelse fra almen praksis, for netop at styrke
kommunikation og samarbejde omkring borgerne,
at der iværksættes flere opsøgende og fleksible indsatser fra læge eller
lægehus i forhold til målgrupper, der har svært ved selv at fastholde en
kontakt til almen praksis eller er hjemløse,
at der sikres tæt samarbejde med gadesygeplejersken omkring udsatte og
hjemløse,
at der sikres fast lægetilknytning til forsorgshjem og herberger lig
ordningen på plejehjem, og
at samarbejdsformen omkring Kommunalt Lægelig Udvalg og
praksiskonsulenterne i højere grad systematiseres i forhold til f.eks.
problemområdet og/ eller målsætninger.

Pejlemærke 2: Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov
Dette pejlemærke er centralt i forhold til samarbejdet omkring de prioriterede
målsætninger i høringsudkastet, som har kommunal tilknytning. Det være sig: Børn
og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom - herunder
samtidigt misbrug - og borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse
problemstillinger.
Aalborg Kommune ser positivt på, at der eksplicit i høringsudkastet er fokus på
praktiserende lægers rolle i forhold til at fremme lighed i sundhed, herunder at sikre
god kommunikation med borgerne.
Desuden er det vurderet positivt, at der lægges op til en udvidet brug af opfølgende
hjemmebesøg, blandt andet i forhold til kronikere og borgere med komplekse
problemstillinger, så borgere - uanset alder – er støttet i bedre sygdomsmestring
og dermed bedre livsmuligheder.

Pejlemærke 3: Udvikle og fastholde den faglige kvalitet
Tredje pejlemærke drejer sig om udvikling af fastholdelse af den faglige kvalitet i
almen praksis.
Det fremgår af høringsudkastet, at kvalitetsklyngerne er et væsentligt grundlag for
arbejdet med kvalitet, samt at det er væsentligt, at kvalitetsarbejdet i klyngerne ses
i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Aalborg Kommune tilslutter sig
denne opfattelse som en vej mod at understøtte dialog og udvikling på tværs af
sektorer til gavn for vores fælles borgergrupper.
Aalborg Kommune ønsker også fremadrettet at udvikle samarbejdet i
kvalitetsklyngerne og indgår gerne i tættere dialog i klyngerne om
kvalitetsudvikling.

Pejlemærke 4: Sikre hurtig og nemmere adgang til almen praksis
Dette pejlemærke beskriver sikring af hurtigere og nemmere adgang til almen
praksis for borgeren.
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Aalborg Kommune foreslår, at der skal være opmærksomhed på grupper af
udsatte borgere, som kan mangle ressourcer i forhold til mere digitale
konsultationsformer og tilgange.
Aalborg Kommune er tilfreds med, at høringsudkastet fremhæver dosisdispenseret
medicin som et særligt område. Dosisdispensering er kvalitet for borgerne, øger
patientsikkerheden og rummer kvalitetsgevinster.
Pejlemærke 5: Styrke proaktivt samarbejde om lægedækning
Selvom Aalborg Kommune overordnet set har fuld lægedækning og ikke aktuelt
har store udfordringer, har pejlemærket stor betydning i et fremadrettet perspektiv.
I en nærmere mere detaljeret betragtning ses, at Aalborg Kommune er en stor
geografisk kommune. Dertil kommer, at der er stor diversitet geografisk i
befolkningssammensætningen.
Aalborg Kommune ønsker at bidrage til sikring af lægedækningen. Aalborg
Kommune består af otte lægedækningsområder. Vi ønsker, at strukturen i den
nuværende praksisplan genovervejes i den kommende praksisplan. Samtidig
ønsker vi, at der i den kommende praksisplan bliver taget højde for
befolkningsudviklingen i Aalborg Kommune, som i en mekanisk kontekst,
indebærer en løbende tilførsel af flere ydernumre.
Aalborg Kommune finder, at involvering i etablering af lokale
sundhedsfællesskaber mellem almen praksis, kommunale og andre
sundhedsprofessionelle kan være en god løsning. Aalborg Kommune har
medvirket til at sikre større og moderne lokaler til almen praksis i Storvorde,
Gandrup og på Fyrkildevej i den østlige del af Aalborg.
Derudover anbefales perspektivet suppleret med tiltag indenfor
organisationsudvikling i almen praksis, som kan være med til fortsat at sikre
lægedækning. Der bør være fokus på at give de rigtige vilkår og rammer til at løse
opgaverne, så der kan udvises fleksibilitet i forhold til antallet af borgere tilknyttet
hver klinik, således at færre borgere oplever, at lægeklinikker har lukket for tilgang
af nye patienter.
Afslutningsvist skal det bemærkes, at vi oplever et særdeles godt og konstruktivt
samarbejde med de praktiserende læger i Aalborg Kommune, og vi vurderer, at det
fremsendte høringssvar skaber rammerne for et fortsat godt samarbejde.
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