Indledende høringssvar
praksisplan almen praksis

Center Sundhed, Kultur og Fritid
Journalnr: 29.30.08-P35-1-18
Ref.: Inge Kjær Andersen

Høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af ny
praksisplan for almen praksis
Sundhedsudvalget har drøftet den fremsendte indledende høring i forhold til udarbejdelse af ny praksisplan for almen praksisområdet og har følgende bemærkninger:
Udvalget påskynder at blive inddraget i arbejdet med den nye praksisplan allerede før skriveprocessen
påbegyndes.
Rebild Kommune er en kommune i vækst med tilflytning af nye borgere, heraf er en del børnefamilier. Vi
vil derfor opfordre til, at der tilføres et yder nr. mere til området, således at efterspørgslen på læge i
kommunen også i fremtiden kan imødekommes. Mange af lægeklinikkerne i Rebild Kommune har i dag
lukket for tilgang af nye borgere. Adgangen til egen læge er essentielt for borgerne. En almen praksis
med tilstrækkelig kapacitet er også afgørende for samarbejdet med kommunen og en forudsætning for,
at borgerne såvidt muligt kan behandles lokalt.
Sundhedsvæsnet udvikles hele tiden, og flere opgaver tilføres det nære sundhedsvæsen, hvilket er en
positiv udvikling for borgerne. Det betyder dog, at det er vigtigt, at roller, behandlingsansvar og samarbejdsrelationen mellem almen praksis, hospital og kommune er afklaret, samt at aftalerne herom er velimplementeret. Det er væsentligt, at praksisplanen er med til at understøtte implementeringen af de
tværsektorielle aftaler i sundhedsaftalen. Et af de områder, hvor Rebild Kommune særligt oplever udfordringer i sektorovergangene er overdragelse af det lægelige behandlingsansvar, særligt i forhold til medicin.
En del borgere i Rebild Kommune er tilmeldt en lægepraksis i en anden kommune. Det kan udfordre samarbejdet om de lokale sundhedstilbud, som aftales i KLU. Udgangspunktet bør være borgerens behov, og
derfor er det relevant at se på mulighederne for at understøtte, at ”lægen følger borgeren” i dialogen om
de lokale sundhedstilbud.
Rebild Kommune vil opfordre til, at der i den nye praksisplan arbejdes med fleksibel afgang for borgerne
til lægeklinikkerne. Vi anbefaler, at tilgængelighed vægtes højt. Vi ser gerne, at der også indgår udviklingstiltag i praksisplanen i forhold til digitale løsninger.
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