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Indledende høring af kommunerne i forbindelse med
udarbejdelse af praksisplan vedrørende almen praksis
Hermed fremsendes høringsbrev til kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af ny praksisplan vedrørende almen praksis. Formålet med den indledende høring er at få input fra kommunerne til indholdet af den
kommende praksisplan, som vil blive udarbejdet i 2019.

Baggrund
Praksisplanen for almen praksis udarbejdes af Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalget består af medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne, medlemmer fra Regionsrådet og
medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.
Den gældende praksisplan er fra 2014 og Praksisplanudvalget har iht. lov om ændring af sundhedsloven og
lov om klage- og erstatningsgang indenfor sundhedsvæsenet (lov nr. 904 af 4 juli 2013) besluttet at udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Gældende
bekendtgørelse (BEK nr. 256 af 19. marts 2014) samt vejledning (Vejledning og principper for udarbejdelse
af praksisplaner for almen praksis, 2013) fastsætter formål, rammer og kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen. Ifølge vejledningen skal der minimum én gang i hver valgperiode udarbejdes en
Praksisplan.
Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i
alle regionens områder. Det er hensigten, at praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.
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Indhold
Ifølge vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis skal praksisplanen indeholde følgende hovedemner

1. Lægedækning og tilgængelighed
Et væsentligt formål med praksisplanen er at sikre, at den nødvendige lægekapacitet er til stede i alle regionens områder. Parterne bag praksisplanlægningen medvirker til at sikre tilstrækkelig lægedækning i hele
regionen og samtidig fastholde og udvikle nye muligheder for bedst muligt at sikre borgernære sundhedstilbud.

2. Almen praksis’ opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen
Praksisplanen udgør en del af regionens sundhedsplan, og der skal i praksisplanen sikres sammenhæng til
det øvrige regionale sundhedsvæsen. Praksisplanen skal derfor beskrive almen praksis’ opgaver og rolle i
det regionale sundhedsvæsen, herunder den fortsatte udvikling af almen praksis i takt med det øvrige sundhedsvæsen.
3. Almen praksis’ opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde
Almen praksis’ rolle i det tværsektorielle samarbejde beskrives i Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen har til
formål at sikre kvalitet og sammenhæng i patientforløb, som involverer flere sektorer. Almen praksis er
ifølge lovgivning forpligtiget til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med Sundhedsaftalen. Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for Sundhedsaftalens gennemførsel i forhold til almen praksis.
Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 10. oktober 2018 godkendt, at der for nuværende arbejdes med nedenstående vision for den kommende Sundhedsaftale:
Vision:
Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Høringstema i den indledende høring
Praksisplanudvalget godkendte på møde den 22. juni 2018, at der skulle nedsættes en projektgruppe på
administrativt niveau, som kunne påbegynde arbejdet med ny praksisplan. Projektgruppen består af administrative repræsentanter fra kommunerne i regionen, PLO Nordjylland og Region Nordjylland. Som led i påbegyndelse af udarbejdelse af oplæg til ny praksisplan har Projektgruppen med udgangspunkt i ovenstående vision og de tre hovedemner i praksisplanen, formuleret nedenstående punkter, som kommunerne anmodes om at fremsende input til.

Input til ny praksisplan fra kommunerne
Kommunerne bedes med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål fremsende input til ny praksisplan for
almen praksis. Derudover er kommunerne velkomne til at sende yderligere input til praksisplanen.
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 Hvad kan bidrage til samarbejdet om at styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i sektorovergangene mellem kommunerne og regionen med fokus på almen praksis.
 Hvordan kan kommunerne, regionen og PLO samarbejde om at understøtte almen praksis i at varetage
almen praksis’ kerneopgaver og skabe større lighed i sundhed.
 Hvordan kan praksisplanen understøtte almen praksis’ rolle som gatekeeper og tovholder på patienternes behandlingsforløb, herunder forløb i relation til psykiske problemstillinger.
 Hvilke tiltag, vil kunne øge og langtidssikre lægedækningen tæt på borgeren, herunder evt. rekrutterings- og fastholdelsestiltag.
 Hvilke tiltag, vil kunne sikre tilgængeligheden til almen praksis – både for patienter og samarbejdspartnere.
Kommunernes input vil danne baggrund for udarbejdelsen af det oplæg til ny praksisplan, der sendes i høring efter behandling i Praksisplanudvalget. Der gennemføres ligeledes en indledende høring af almen praksis i regionen.

Praktiske oplysninger
Svaret bedes være regionen i hænde senest den 28. januar 2019 kl. 12:00 og sendes til fuldmægtig Pernille Stilling, Region Nordjylland, e-mail: p.stilling@rn.dk
Ved spørgsmål kan Pernille Stilling ligeledes kontaktes pr. mail eller telefon 61147664. I er også velkomne
til at kontakte kommunal repræsentant i projektgruppen, Lars Lund pr. mail lars.lund@aalborg.dk eller telefon 99311968.

Videre proces
Inden vedtagelse af praksisplanen skal der ifølge lovgivning ske en høring af Patientinddragelsesudvalget,
en forelæggelse for Sundhedskoordinationsudvalget samt en forelæggelse for Sundhedsstyrelsen. Herudover vil der ske en høring af de relevante høringsparter, når der forelægger et høringsudkast, herunder
kommuner og PLO. Denne høringsperiode forventes at finde sted i perioden primo oktober 2019 til primo
december 2019.
Den endelige godkendelse af praksisplanen i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne forventes at finde
sted i maj 2020 til juni 2020.

Med venlig hilsen
På projektgruppens vegne
Vicekontorchef
Heidi Trap
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