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Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. oplæg til praksisplan 2014-2017
for almen praksis - Region Hovedstaden
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden har den 15. april 2014 fremsendt
oplæg til praksisplan 2014-2017 i Region Hovedstaden til Sundhedsstyrelsen
med henblik på rådgivning. Ifølge sundhedslovens § 206 a, stk. 1, skal praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan, der udgør en del af
regionens sundhedsplan, jf. § 206. Praksisplanen skal inden den endelige vedtagelse forelægges for Sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende
praksisplanens udformning.
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i sundhedsloven og de
politiske målsætninger bag denne, Bekendtgørelse nr. 256 af 19/03/2014 om
praksisplanudvalg for almen praksis samt Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis, Sundhedsstyrelsen, 2013.
Sundhedsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at praksisplanen skal vedtages
af praksisplanudvalget. Kun i tilfælde, hvor det på trods af store og vedvarende
bestræbelser ikke har været muligt at skabe enighed i udvalget, tilfalder den endelige beslutning om praksisplanens udformning regionsrådet.
Derudover skal det bemærkes, at patientinddragelsesudvalget i regionen systematisk skal inddrages i drøftelserne af emner, der ligger inden for praksisplanens emneområder, samt at praksisplanen inden vedtagelsen skal forelægges
for sundhedskoordinationsudvalget. Se i øvrigt Bekendtgørelse nr. 257 af
19/03/2014 om patientinddragelsesudvalg, Bekendtgørelse nr. 1569 af
16/12/2013 og Vejledning nr. 9005 af 20/12/2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
Generelle bemærkninger
Sundhedsstyrelsen har med interesse læst oplægget til praksisplan. Styrelsen
bemærker, at udkastet til praksisplanen er en revideret udgave af praksisudviklingsplanen for almen praksis 2012-2015. Sundhedsstyrelsen finder, at oplægget er et godt udgangspunkt for praksisplanudvalgets fremtidige arbejde omkring udvikling af almen praksis i Region Hovedstaden.
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at der allerede nu er planer om at udarbejde en ny plan og en underliggende udmøntningsaftale, som nærmere vil fastlægge vilkårene for praksisplanens og sundhedsaftalens gennemførelse. Det
bemærkes, at denne forventes godkendt i august 2015.
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Sundhedsstyrelsen skal dog bemærke, at det foreliggende udkast på flere områder ikke beskriver den nyeste udvikling og dermed ikke i tilstrækkeligt omfang
er opdateret. Samtidig refereres der udelukkende til overenskomsten for almen
praksis fra 2011 og ikke til den kommende overenskomst, der træder i kraft 1.
september 2014.
Almen praksis’ opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde
I oplægget til praksisplan planlægges en række tværsektorielle indsatsområder,
som skal understøtte almen praksis i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen finder disse indsatser væsentlige og forventer, at de bliver opdateret og konkretiseret af praksisplanudvalget.
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at oplægget til praksisplan blandt andet
har fokus på styrkelse af almen praksis’ tilgængelighed for patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at rammerne for almen praksis’ rådgivning, supervision
og tilgængelighed fra og til øvrige samarbejdsparter i sundhedsvæsenet vedrørende det konkrete patientforløb også beskrives. Emnet kan hensigtsmæssigt
inddrages i den endelige praksisplan.
I forbindelse med færdiggørelsen af praksisplanen bør der endvidere være fokus på, at praksisplanen i relevant omfang sammenfatter de opgaver, som almen praksis er forpligtede til at udføre i henhold til gældende sundhedsaftaler.
Særligt fremadrettet bør der være dette fokus i forhold til de kommende sundhedsaftaler.
Derudover bør være fokus på, at praksisplanen indeholder forslag til implementeringen af disse opgaver i almen praksis.
Endelig bør eventuelle lokale aftaler mellem almen praksis og kommunerne beskrives.
Almen praksis’ opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen
Sundhedsstyrelsens finder det positivt, at udkastet til praksisplan indeholder en
række anbefalinger, der vedrører almen praksis’ opgaver og roller i den regionale sundhedsvæsen i forhold til relevante patientgrupper og indsatser, samt at
sammenhængen til (nogle af) regionens øvrige planer er tænkt ind. Sundhedsstyrelsen ser frem til, at dette opdateres og konkretiseres yderligere.
Beskrivelsen kan endvidere hensigtsmæssigt suppleres med en generel beskrivelse af almen praksis’ opgaver og roller i det regionale sundhedsvæsen.
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at oplægget til praksisplan har fokus på
sygehusenes understøttelse af diagnostik og behandling i almen praksis, hvilket
er i overensstemmelse med styrelsens anbefaling.
Ligeledes findes det positivt, at oplægget til praksisplan beskriver arbejdet med
faglig udvikling i almen praksis. Sundhedsstyrelsen finder dette arbejde væsentligt og at det bør konkretiseres, særligt i forhold til planlægningen af implementering og opfølgning på de opgaver, der indgår i praksisplanen.
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Lægedækning og tilgængelighed
Oplægget til praksisplan indeholder en god beskrivelse af den aktuelle lægekapacitet i almen praksis i Region Hovedstaden. Ligeledes er der en god beskrivelse af regionens målsætninger, herunder at styrke praksisfællesskaber. Ligeledes er der fokus på de få steder i regionen, hvor der er problemer med lægedækning, både i socialt udsatte områder og i geografisk udsatte områder.
Sundhedsstyrelsen finder det i den forbindelse positivt, at praksisplanudvalget
for Region Hovedstaden i planperioden planlægger at følge op på tidligere erfaringer i forhold til rekruttering og fastholdelse. Sundhedsstyrelsen finder dog, at
det er centralt, at denne opfølgning sker systematisk.
Sundhedsstyrelsen bemærker endvidere, at der generelt i Region Hovedstaden
er udfordringer i forbindelse med almen praksis’ fysiske tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Det anbefales, at denne udfordring håndteres i kommende
praksisplaner.
Sundhedsstyrelsen ser frem til at modtage den færdige praksisplan.
Med venlig hilsen

Jette Jul Bruun
Enhedschef
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