
 

Til                                                                                                                 Fredericia 26/5 2015 

Regionsrådet  

Region Syddanmark 

 

 

Høringssvar ang.: 

Praksisplan for almen praksis 2015 -2018 for region Syddanmark 

 

 

Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark er ikke at finde på høringslisten til ovennævnte 

høring, men tillader os at sende høringssvar, da vore medlemmer er involveret i samarbejdet 

med almen praksis både fra primær – og sekundær sundhedssektor. Desuden er mange af 

vore medlemmer ansat i almen praksis og derved direkte berørt af denne praksisplan. 

 

Dette høringssvar er afgivet på vegne af Dansk sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 

 

Høringsudkast til praksisplan for almen praksis, del. 1 

 

Dansk sygeplejeråd, Kreds Syddanmark er generelt tilfredse med de initiativer som 

praksisudvalget fremlægger i dette skrift. 

Vi deler billedet af almen praksis som en hjørnesten i det danske sundhedsvæsens 

opbygning og som et vigtigt bindeled mellem den primære – og sekundære sundhedssektor. 

 

 Et gennemgående tema i høringsudkastet er vigtigheden af et tæt udbygget samarbejde 

mellem almen praksis og de kommunale sundhedstilbud samt almen praksis og de regionale 

sundhedstilbud. Dette finder vi helt essentielt for at kunne nå visionerne i sundhedsaftalen 

2015- 2018, der er indgået mellem regionen og kommunerne i region Syddanmark. 

 

Kun et velfungerende og forpligtigende samarbejde mellem almen praksis og de offentlige 

aktører, kan sikre et sammenhængende patientforløb, hvor borgerne oplever kontinuitet i 

behandling, forebyggelse og rehabilitering. 

 

Vi er enige i, at efteruddannelse (4.1.8) er meget vigtigt for fortsat kompetenceudvikling i 

almen praksis, og skal her huske parterne på det øvrige praksispersonale der er ansat i almen 

praksis. Disse har i lighed med deres arbejdsgivere et stort behov for kontinuerlig 

kompetenceudvikling, for at sikre borgerne en kvalificeret behandling. 

 

Prioritering af indsatsområderne: 

 

Vi noterer os, at det er de politiske visioner for samarbejdet mellem almen praksis og de 

offentlige aktører, der vægtes højest i prioriteringen af indsatsområder i dette høringsudkast. 

Vi skal ikke anke dette, men alene henvise til, at nogle af de foreslåede indsatsområder 

allerede i dag oplever visse forhindringer for en smidig og høj kvalitativ udførelse, hvorfor 

vi skal opfordre til, at man genovervejer konsekvenserne af den foreslåede prioritering. At 



 

de enkelte indsatser ikke prioriteres lige højt, er naturligvis ikke nødvendigvis det samme 

som at de nedprioriteres, men vi håber der hurtigt vil blive søgt løsning følgende: 

 

 

 

• (5.2.4) mennesker med sindslidelser har en overdødelighed i forhold til resten af 

befolkningen. Her er vi enige i høringsudkastets fokus på at tilbyde sindslidende 

grupper øget somatisk helbredsundersøgelse. Vi kunne dog ønske, at indsatsforslaget 

var af mere generel karakter og ikke alene henvendt til ”en nærmere aftalt 

patientgruppe” 

 

• (5.2.5.) at almen praksis får øget fokus på samtaleterapi, ser vi som et gode for den 

store del af befolkningen, der har problemer med ”mental sundhed”, men vi må 

pointere, at dette ikke bør ske på baggrund af en nedprioritering af de regionale og 

kommunale tilbud for psykiatrisk bistand. Der er opbygget en høj kompetence på 

området i det psykiatriske regi, men der opleves kapacitetsmæssige udfordringer. Vi 

mener ikke at dette område bør reduceres. 

 

• (5.2.9.) Når vi, i Dansk sygeplejeråd, kreds Syddanmark får tilbagemeldinger fra vore 

medlemmer ang. medicindispensering, nævnes ofte, at der bruges megen tid på at få 

sikret, at borgerne får de korrekt ordinerede medikamenter. Dette opleves specielt 

problematisk i forbindelse med sektorovergange mellem sekundær - og primær 

sundhedssektor. Vi hilser derfor den gensidige forsikring om at, at man vil øge fokus 

på arbejdet med fælles medicin kort (FMK) meget velkommen. Dette arbejde kan 

næsten ikke prioriteres højt nok, da det i høj grad er borgernes sikkerhed der er på 

spil. 

 

At der er indgået aftale mellem parterne om en økonomisk ramme for ”oprydning” i 

visse borgeres medicinoversigter, er glædeligt. Vi kan dog ikke vurdere, om de 

afsatte midler er tilstrækkelige, til om alle relevante borgere, vil kunne få denne 

tiltrængte ”oprydning”. Som vi læser tallene, vil det maksimalt dreje sig om 20’000 

borgere, ud fra den økonomiske ramme, og alene i 2015. 

 

 

• (5.2.7.4) Sygeplejersker oplever, at der ikke altid er en helt klar rollefordeling mellem 

sekundærsektor og almen praksis vedrørende delegering af de opgaver, som de skal 

varetage i primærkommunerne. Dette er specielt vigtigt, hvor man kommunalt 

opretter akutteams der skal hjælpe med at håndtere mere specialiseret plejeopgaver 

end der traditionelt er blevet udført i primærsektor, lige som der etableres et øget 

samarbejde for at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser for den 

ældre medicinske patient. Her må der ikke herske tvivl om, hvor 

behandlingsansvaret er placeret, og hvilke sygeplejeopgaver der kan varetages. 

 

• (5.2.13) Vi kan ikke vurdere hvad der mere konkret ligger i at man vil ”øge fokus på 

lægevagtens integration i regionens øvrige akutbetjening”. En tydeliggørelse er 



 

specielt hensigtsmæssig set i lyset af den seneste tids politiske usikkerhed omkring 

den nuværende form af det telefonvisiterede skadestuehenvisning i region 

Syddanmark, samt en overgang til nye operatører på ambulanceområdet. 

 

• Indsatser omkring tilgængelighed og sygebesøg. 

 

 Det fremgår med tydelighed af del 2 i høringsudkastet (Organisering og sikring af 

lægedækningen), at størstedelen af regionens almene praksis, grupperer sig i de 

tættest bebyggede områder. Dette giver en stor udfordring i at servicere de borgere 

der bor mere afsides på tilstrækkelig måde. Der lægges op til, at der skal udarbejdes 

regionale principper for hjemmebesøg og laves undersøgelser af nuværende 

tilgængelighed. Det er meget vigtigt for borgernes oplevelse af en fri og lige tilgang 

til sundhedsvæsnet, at de kan komme i kontakt med en læge, når der er behov for 

det. 

Her skal man også medtænke, at arbejdsmarkedet er under forandring, og hvor 

større grupper nu arbejder uden for normal 8 -16 arbejdstid. 

 

 

Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark, håber at region Syddanmark, trods det faktum at vi 

ikke er blevet bedt om høringssvar på praksisplan for almen praksis 2015- 2018, vil tage vore 

overvejelser med i det videre arbejde med en ny praksisplan. 

Skulle det ønskes at vi uddyber enkeltdele af vores høringssvar, stiller vi os naturligvis til 

rådighed. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 

 

 

 

……………………………………………. 

John Christiansen 

Kredsformand 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Morten Hartvig Petersen 

Kredsnæstformand 

 

 


