
Ang PIU 15/4/KB 

Med hensyn til praksisplanen, så er den nu vedtaget efter diverse 

høringssvar. Og klar til at blive søsat til maj.  

Jeg har på nuværende ikke tjek på, hvad den kommer til at betyde for 

kommunerne, men der sidder flere kommunale embedsmænd (kvinder) i 

udvalget. Bl.a. en af vores direktører, som jeg har planer om at kontakte. 

  

De vigtigste ting fra høringen m.m.   

Kommunerne i regionen har ønsket: 

• gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser 
ved opgaveoverdragelse. 

• fortsat fokus på udbredelse af fasttilknyttede læger på 
plejecentre og bosteder. 

• øget samarbejde om dosisdispensering både af hensyn til 
patientsikkerheden og medarbejderne i sygeplejens 
ressourcer. 

• forbedret tilgængelighed og 

• peget på lokale forhold vedrørende 
lægedækningsproblematikker. Det omhandler både at 
tiltrække læger til særlige geografiske områder og til potentielt 
udsatte boligområder, samt at der er fokus på at sikre 
kontinuitet med faste læger. 

 

 

PLO-Midtjylland har lagt særlig vægt på, at 

• speciallæger i praksis er medejere af klinikken og derfor 
ansvarlige for drift af klinik og praksis’ tilbud til de tilknyttede 
patienter - man skal undgå stråmandsklinikker. 

 

 

Regionsrådet ønsker, at 

• samle flere i praksisfællesskaber og sundhedshuse, hvor det er 

relevant, for dermed at sikre fokus på tværprofessionelt 
samarbejde 



•  

 
Ang sundhedsaftalen 
 
Den kan være svært at overskue (følge med), men den bedste 
løsning er at følge med i aktiviteter i 
sundhedskoordinationsudvalget. Dagsordener og referater kan man 
abonnere på.  
Kan anbefale, at man læser dagsorden fra 9. december, hvor bl.a. 

PIU havde møde med udvalget. 
Her drøftede vi bl.a. planerne for sundhedshusene. 
PIU pegede på følgende ting om den nye plan: 
 

• der er investeret meget i akutberedskabet i kommunerne 

• aftale med almen praksis om kommunikation med de 
kommunale akutfunktioner styrker fagligheden 

• nationale retningslinjer for hvilke kompetencer der skal være 
til stede i akutberedskabet 

• udvikling af sundhedshuse, herunder mulighederne for nye og 
flere funktioner 

• almen praksis er et omdrejningspunkt i det primære 
sundhedsvæsen, sundhedshuse kan understøtte almen praksis 

• regionale funktioner i sundhedshuse skal tilpasses lokale 
forhold 

• psykiatrien må gerne fylde mere i sundhedshusene 

• patientforeninger i sundhedshuse fx en ugentlig dag, hvor 
patientforeningerne kan være til stede med træffetid. 

 

PIU afgiver nu høringssvar  
 

 
Med hensyn til den gode udskrivelse fremførte vi følgende: 
 

• Den gode udskrivning til akutberedskabet i kommunen, dvs. 
udskrivelse til akutpladser, aflastningspladser og 
rehabiliteringspladser, hvor det bør sikres, at kvaliteten ikke 
forringes i forhold til et hospitalsophold. 

 
 



Til slut: Vedhæfter en oversigt over initiativer under 
sundhedsaftalen. Den opdateres (en gang imellem…) 
Kan altid findes under det sidste punkt 
Sundhedskoordinationsudvalgets dagsorden. 
   
 
        

 
 
 
 

 


