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Høringssvar til udkast til ”Praksisplan for almen praksis 20212024 for Region Sjælland”

Region Sjælland har ved Praksisplanudvalget sendt udkast til ”Praksisplan
for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” i høring med høringsfrist
den 23. oktober 2020.
Stevns Kommune afgiver følgende bemærkninger til det fremsendte udkast til
”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland”:
Ad indsatsområde: Lægedækning
Stevns Kommune bakker op om fokus på lægedækning i hele regionen.
Samarbejdsrelationen mellem kommune og læge er afgørende for at opnå et
kvalificeret borgerforløb. Særligt når det drejer sig om sårbare borgere, hvor
lægens kendskab til borgers samlede livssituation er af væsentlig betydning
for borgers sundhed.
Stevns Kommune bakker derfor op om målsætningen om at øge andelen af
PLO-læger. Herudover bakker Stevns Kommune op om, at lægeklinikker så
vidt muligt oprettes som flerlægepraksis. Udbudsklinikkerne er dog et godt alternativ i områder med lægemangel.
I forhold til overvejelserne om at give borgere adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge, vil Stevns Kommune henlede opmærksomheden på,
at det måske øger risikoen for at overse sygdomsforhold, hvis der ikke er en
læge ind over.
Ad indsatsområde: Fokus på sårbare patientgrupper
Stevns Kommune er meget opmærksom på og har en vis bekymring omkring
opgaveglidningen fra sundhedsområdet til kommunerne bl.a. som følge af
kortere indlæggelsestid.
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En opgaveglidning der vil medføre flere opgaver til den kommunale sygepleje
og det øvrige sundhedspersonale i kommunerne. Stevns Kommune er bekymret for, at der ikke er et loft over, hvor mange opgaver der kan delegeres
til kommunerne. Ligesom vi er bekymrede for, hvordan det sikres, at der løbende og fremadrettet er ressourcer og kompetencer til disse opgaver. En
model kan være at indgå aftale om honorering af de konkrete opgaver, der
delegeres til kommunerne. En øget delegering til kommunerne kan kun ske
gennem en samlet aftale mellem region og kommuner.
Der er behov for et Sundhedsvæsen, der er nært og sammenhængende til
gavn for borgerne. Det stiller store krav til samarbejde og kommunikation
mellem sygehus og kommune. Stevns Kommune bakker op om det fokus og
det arbejde der allerede er i gang i forhold til; Brobyggersygeplejersker, Udskrivningssygeplejersker på sygehus, Ambassadørnetværk m.m.
Samtidig vil Stevns Kommune gøre opmærksom på, at der skal meget større
fokus på, hvordan og hvad vi kommunikerer mellem sektorerne, hvis borgerne skal opleve kvalitet og tryghed samt sammenhæng i deres forløb. En klar
gevinst kunne være at kommunen modtager lægens epikrise, når borgere
kommer hjem fra sygehus.
I forhold til de sårbare borgere vil Stevns Kommune gøre opmærksom på, at
det vil være en stor hjælp for dem, at de ikke udskrives i weekenden men
først mandag morgen, hvor kommunerne har bedre forudsætninger for at
sætte ind med den rette hjælp.
I forhold til børn og unge med trivselsproblemer er Stevns Kommune bekymret for, om Praksisplanudvalgets undersøgelse af muligheden for, at almen
praksis kan henvise direkte til PPR munder ud i en ufinansieret opgaveforskydning.
Stevns Kommune gør opmærksom på, at en evt. anbefaling af, at almen
praksis visiterer direkte til PPR, skaber en række uafklarede snitfladeproblematikker mellem PPR og især Børne- og ungepsykiatrien:
1) Ved indstilling til PPR om behandling; hvornår skal et barn henvises til udredning/behandling f.eks. angstbehandling i psykiatrien, og hvornår skal det
gøres af PPR?
2) Ved indstilling til PPR om undersøgelser; vil psykologer ansat i PPR fremover komme til at udføre forundersøgelser (f.eks. evnetest) forud for indstilling til psykiatrien?
Ad indsatsområde: Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder
Stevns Kommune bakker op om en øget digitalisering med det formål at skabe kvalitet for vores borgere og i vores arbejde. Samtidig gør vi opmærksom
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på, at det ikke må underkendes, at implementering kræver både tid og ressourcer. Herunder vil styrkelse af fælles kommunikation på tværs af sektorer
typisk kræve tilkøb af fagsystemer. Dertil kommer, at et øget informations
flow til kommunerne alt andet lige også vil kræve flere administrative ressourcer.
Stevns Kommune gør endvidere opmærksom på, at mange sårbare borgere
ikke selv har udstyret til at kunne tilgå digitale løsninger. Hvis disse borgere
skal inkluderes i en øget digitalisering, vil det bl.a. kræve, at de får stillet divices til rådighed. Ellers øges uligheden i sundhed.
I forhold til E-hospitalets ”call-center” ser Stevns Kommune muligheder i, at
den kommunale sygepleje kan tilgå ”call-centret” og få råd og vejledning i forhold til borgere med kroniske sygdomme.
I forhold til en øget digitalisering har Stevns Kommune et ønske om en ITløsning for plejecentre, sådan at man har mulighed for at tilgå en beboers læge fra en plejecenteradgang. I dag er man nødt til at tilgå lægen via beboerens egen digitale enhed, men det er ikke alle beboere, der har ressourcer til
det. Det er klart at udformning og brug af en sådan løsning, vil skulle ske i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, forvaltningsloven m.v.

Venlig hilsen
Dorthe Kapler Holmboe
Centerchef Sundhed & Omsorg
Stevns Kommune
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