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Oversigt over forslag til ændringer som følge af høring af Praksisplan for almen praksis 2020 2023.
Behandlet på partsmøde 19-11-2019

Formulering i Høringsversion
2 Indledning

Hermed præsenteres Praksisplan for almen praksis
2020 – 2023 for Region Syddanmark.
(ny tekst)
Planen er delt i to: en politisk indsatsdel og en mere
beskrivende kapacitetsdel.

Forslag til ændring
2 Indledning

Hermed præsenteres Praksisplan for almen praksis
2020 – 2023 for Region Syddanmark.
Praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget i
Region Syddanmark, der består af politiske
repræsentanter for de 22 kommuner i regionen og
for Regionsrådet i Region Syddanmark, samt
repræsentanter for de praktiserende læger i
regionen.
Planen er delt i to: en politisk indsatsdel og en mere
beskrivende kapacitetsdel.

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
Kompetenceudvikling og
specialistrådgivning

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
Kompetenceudvikling og
specialistrådgivning

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
Aftalt opgaveoverdragelse

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
Aftalt opgaveoverdragelse

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet

6 Almen praksis rolle i sundhedsvæsenet
Kvalitetsarbejde i almen praksis

(ny tekst skrives ind)

Parterne bag Praksisplanen er enige om, at såfremt
opgaver skal flyttes mellem sygehus, kommune
eller almen praksis, skal det ske på aftalt og planlagt
vis og efter beslutning i de relevante fora og ikke
som uaftalt opgaveglidning (formulering ændres)

nyt afsnit sidst i kapitlet

…
De to nye specialiserede uddannelser for
sygeplejersker ”specialuddannelsen i borgernær
sygepleje” og ”kandidatuddannelsen i avanceret
klinisk sygepleje (APN-sygeplejersker)” kan ligeledes
være med til at sikre, at der er de rette
kompetencer tilstede i almen praksis og
kommunerne til at løfte opgaven med behandling
og kontrol af sygdom hos en stadig voksende ældre
befolkning.

Parterne bag Praksisplanen er enige om, at såfremt
opgaver skal flyttes mellem sygehus, kommune
eller almen praksis, skal det ske på aftalt og planlagt
vis og efter beslutning i regi af sundhedsaftale
samarbejdet og ikke som uaftalt opgaveglidning

Almen praksis er som en del af det samlede
sundhedsvæsen omfattet af det nationale
kvalitetsprogram, herunder de otte nationale mål
for sundhedsvæsenet.
Med Overenskomst om almen praksis 2018
besluttede parterne at implementere en ny
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Forslag til ændring
kvalitetsorganisation og et nyt kvalitetsarbejde i
almen praksis: ”Program for kvalitetsarbejde i
almen praksis”, funderet i en national organisering
”Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) til understøttelse af
det lokale kvalitetsarbejde i ”kvalitetsklynger”, hvor
de praktiserende læger lokalt etablerer faglige
fællesskaber til arbejdet med kvalitetsdata og
kvalitetsudvikling.
Organiseringen af lægerne i ”klynger” har haft
afsmittende virkning på Kvalitets- og
efteruddannelsesudvalget, hvis økonomi er blevet
reduceret, ligesom den regionale organisering til
understøttelse af kvalitetsarbejdet er blevet omlagt
gennem etablering af Kvalitet i Praksissektoren i
Syddanmark: ”SydKiP” – en fælles
kvalitetsunderstøttende organisation for hele
praksissektoren
”SydKiP” yder bistand til alle ydere med aftale med
Region Syddanmark og organiseres med
udgangspunkt i sundhedsaftaler, praksisplan og
overenskomst mellem Danske Regioner og de
pågældende yderområder.
SydKiP skal bl.a. bidrage til, at der inden for almen
praksis etableres støtte til efteruddannelse,
kvalitetsudvikling og samarbejdet mellem fag og
sektorer, så borgere og patienter i RSD får den
bedst mulige behandling.
KEU fortsætter som overenskomstmæssigt aftalt
udvalg og vil fra 2020 finansiere en del af indsatsen i
SydKIP.
Arbejdet med kvalitet, efteruddannelse og
samordning skal understøtte de indsatsområder og
lokalaftaler der fremgår af praksisplanen og SydKiP
vil blive aktivt involveret i implementeringen af
Praksisplanen

7.2.1 Sæt borgeren først

…
Formålet er at skabe et behandlingsforløb, hvor
patienten føler sig tryg og hørt, med den
praktiserende læge som et stærkt anker, der
garanterer faglighed og professionalisme.
(tekst tilføjes)

7.2.1 Sæt borgeren først

…
Formålet er at skabe et behandlingsforløb, hvor
patienten føler sig tryg og hørt, med den
praktiserende læge som et stærkt anker, der
garanterer faglighed og professionalisme.
Udarbejdelse af forløbsplaner for patienter med
KOL og Diabetes 2 er et af midlerne til at øge
patientinddragelsen i almen praksis)
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8.2 Opsporing og forebyggelse

8.2 Opsporing og forebyggelse

Samtidig skal den enkelte praktiserende læge have
fokus på opsporing og forebyggelse …
(tekst tilføjes)

Samtidig skal den enkelte praktiserende læge have
fokus på opsporing og forebyggelse…

8.4 Forstærket samarbejde og kommunikation
mellem almen praksis og kommunerne

8.4 Forstærket samarbejde og kommunikation
mellem almen praksis og kommunerne

8.5 Den trygge overgang mellem sygehus og
almen praksis

8.5 Den trygge overgang mellem sygehus og
almen praksis

9.2.2 Henvisning til kommunale
forebyggelsestilbud (overvægt)

9.2.2. Henvisning til kommunale
forebyggelsestilbud (overvægt)

I praksis foregår behandlingen af børn og unge med
…
(omformulering)

Behandlingen af børn og unge med moderat eller
svær overvægt foregår i mange tilfælde i
samarbejde med et sygehus

9.2.3 Samarbejde og kommunikation med
sundhedsplejen

9.2.3 Samarbejde og kommunikation med
sundhedsplejen

…
I praksisplanperioden vil der derfor blive udviklet en
tydelig arbejdsdeling og tæt dialog mellem
kommuner og almen praksis indenfor
forebyggelsesområdet. Det kan ske gennem
vedvarende dialog i KLU.
(omformulering)

…
... Der foreligger dog stadigt i kommunalt regi en
stor udviklingsopgave i forhold til at udvikle den
nødvendige infrastruktur hertil…
(omformulering)

Der vil derfor i perioden blive arbejdet på at
videreudvikle samarbejdet og kommunikationen
mellem almen praksis og sygehusene.
(tekst tilføjes)

Kommunerne er forpligtet til at oprette tilbud og
yde individuel bistand til overvægtige børn og unge,
jf. Sundhedsloven. I praksis foregår behandlingen …
(omformulering)

For at sikre overlevering af information om barnets

…
Samarbejdet om forebyggelsesindsatsen
tilrettelægges lokalt gennem vedvarende dialog i de
kommunalt lægelige udvalg. Praksisplanudvalget
tager initiativ til opstart af den lokale dialog om de
konkrete målgrupper nævnt i praksisplanen
(erstatter nuværende tekst)

Praksisplanudvalget undersøger i planperioden
muligheden for at følge udviklingen i antal
henvisninger fra almen praksis og sygehusene til de
kommunale forebyggelsestilbud.

..
... Der foreligger dog stadigt en stor
udviklingsopgave i forhold til at udvikle den
nødvendige infrastruktur hertil…

Der vil derfor i perioden blive arbejdet på at
videreudvikle samarbejdet og kommunikationen
mellem almen praksis og sygehusene, også i
forbindelse med udredning

Almen praksis sætter fokus på opsporing af
overvægt hos børn og unge, mens kommunerne har
det primære ansvar for at yde forebyggende og
sundhedsfremmende indsats.

For at sikre overlevering af information om barnets
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udvikling og trivsel skal der i planperioden sikres
grundlag for systematisk, elektronisk overlevering
af oplysninger mellem almen praksis og den
kommunale sundhedspleje, med særligt fokus på
kommunikation efter 5 års undersøgelsen (se også
9.3.3).
(tekst tilføjet)

udvikling og trivsel skal der i planperioden sikres
grundlag for systematisk, elektronisk overlevering
af oplysninger mellem almen praksis og den
kommunale sundhedspleje, med særligt fokus på
kommunikation efter 5 års undersøgelsen (se også
9.3.3) . Arbejdet sker under hensyntagen til
Sundhedsstyrelsens vejledning ”monitorering af
vækst hos 0 – 5 årige”

9.3.4 Tættere samarbejde med børne- og
ungdomspsykiatrien

9.3.4 Tættere samarbejde med børne- og
ungdomspsykiatrien

I perioden arbejdes der på tættere samarbejde
mellem almen praksis og børne- og
ungdomspsykiatrien. Praksisplanudvalget tager i
perioden initiativ til et tættere samarbejde mellem
almen praksis og psykiatrien om øget adgang til
specialistrådgivning, fremskudt funktion, mv.
(tilføjet tekst)

9.6.2 Samarbejde om brugen af FMK

…
…Arbejdet kan tage udgangspunkt i erfaringerne fra
”Klyngepakke om ajourføring af FMK”, der udbydes
af det regionale klyngeteam.
(tilføjet tekst)

I perioden arbejdes der på tættere samarbejde
mellem almen praksis og børne- og
ungdomspsykiatrien. Praksisplanudvalget tager i
perioden initiativ til et tættere samarbejde mellem
almen praksis og psykiatrien (slettet tekst).
I regi af samarbejdet følges forsøget med
”Fremskudt funktion”, der har til formål at
forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden
indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for
psykiatrien og samtidig er svære at løfte for
kommunerne uden den rette sparring og
supervision fra psykiatrien. Ligeledes undersøges
det, hvordan psykiatrien bedst kan understøtte
almen praksis´ indsats for børn og unge i mental
mistrivsel.

9.6.2 Samarbejde om brugen af FMK

…
… Arbejdet kan tage udgangspunkt i erfaringerne
fra ”Klyngepakke om ajourføring af FMK”, der
udbydes af det regionale klyngeteam.
Den tværsektorielle arbejdsgruppe om FMK, nedsat
i regi af sundhedsaftalen, der arbejder med
tilrettelæggelsen og udviklingen af samarbejdet om
FMK, inddrages i arbejdet nævnt ovenfor.

9.9.3 Fastholdelse af ældre læger i praksis

(ny indsats)
Praksisplanudvalget tager i starten af planperioden
initiativ til at undersøge hvilke forhold, der virker
fremmende for at fastholde ældre læger i almen
praksis, og gennemfører på den baggrund relevante
tiltag til fastholdelse af ældre læger, med særligt
fokus på områder der er, eller er i risiko for at blive,
lægedækningstruede.
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