Til Region Nordjylland
Patientforløb og økonomi

28. februar 2021

Høringssvar – Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler
PLO – Nordjylland har med interesse læst profilplanen og vi takker indledningsvist for via efterårets
dialogmøder at have haft muligheden for at komme med input til profilplanen.
Da profilplanen i det væsentligste vedrører visioner og målsætninger for regionens hospitaler, har PLO –
Nordjylland drøftet profilplanens indhold med Lægeforeningen Nordjylland. Vi henviser derfor til
Lægeforeningen Nordjyllands høringssvar til profilplanen, som PLO – Nordjylland er enige i.
I det følgende nogle supplerende bemærkninger til de elementer af profilplanen, der vurderes at have
størst betydning for almen praksis.
På side 10 beskrives blandt andet videreførelse og implementering af de positive erfaringer fra COVID -19.
Det nævnes, at paramedicineres vurdering af patienten i eget hjem sker på baggrund af henvisning fra
læge. Det bør præciseres, at det er AMK-vagtcentralen, der vælger denne løsning. Den praktiserende læge
har i disse tilfælde kontaktet AMK-vagtcentral med henblik på indlæggelse af patienten.
Behandlingsansvaret for patienten overgår herved fra egen læge til hospitalet og paramedicinerens
beslutning om, hvad der skal ske med patienten, sker på baggrund af en drøftelse mellem paramedicineren
og en hospitalslæge. Det er i disse tilfælde særdeles vigtigt ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv,
at der ikke er tvivl om, hvem der har behandlingsansvaret for patienten.
På side 13 nævnes sundhedshusene som en vigtig aktør for en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde,
ligesom de kan medvirke til at støtte op om regionens indsats for at rekruttere læger til især almen praksis.
Der savnes en nærmere definition af sundhedshuse. Herudover bør der være en opmærksomhed på, at
etablering af sundhedshuse ikke løser de dagligdagsudfordringer, der opleves i det tværsektorielle
samarbejde. Desuden vil etablering af sundhedshuse i et større omgang nødvendigvis medføre en øget grad
af centralisering af almen praksis, hvilket kolliderer med regionens vision om at være ”Tæt på borgeren”.
Det vil medføre, at flere sololæger må lukke og borgerne i de mindre befolkede områder vil få længere
afstand til egen læge. Sundhedshuse er således ikke til gavn for alle patienter, ligesom det er værd at
bemærke, at patienttilfredsheden i de mindre lægepraksis er ganske høj. – Et sammenhængende
patientforløb af høj kvalitet bør i stedet være baseret på et velfungerende og smidigt samarbejde mellem
almen praksis, regionen og kommunerne.
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På side 13 beskrives regionens udgående funktioner. PLO – Nordjylland finder det positivt med
præciseringen af, at det er vigtigt med en forudgående tværsektoriel drøftelse forud for etablering heraf.
Området med regionens udgående funktioner skal ligeledes ses i sammenhæng med etableringen af de
kommunale akutfunktioner, herunder Samarbejdsaftalen om akutte og komplekse forløb i det nære
sundhedsvæsen (s. 14). Her opleves fortsat ofte uklarhed om behandlingsansvaret for de patienter, som
opholder sig på en kommunal akutplads. Derfor bør der være et øget fokus på implementering af de
indgåede samarbejdsaftaler, så det sikres, at relevante aktører har kendskab til rammer og vilkår for
samarbejdet.
På side 25 omtales en lægeklinik på matriklen i Frederikshavn. Det bør fremgå, hvilken kliniktype, der er
tale om.
På side 36 nævnes brug af paramedicinerne som fx fremskudt visitationsenhed for blandt andet almen
praksis, ligesom de er tiltænkt en større rolle i relation til vagtlægeordningen. PLO – Nordjylland ser nogle
patientsikkerhedsmæssige udfordringer heri, jf. bemærkninger ovenfor, hvilket regionen er gjort
opmærksom på i foråret 2020. I stedet ønsker PLO – Nordjylland i højere grad at udbygge det allerede
eksisterende og gode samarbejde mellem almen praksis og de kommunale akutsygeplejersker.
PLO – Nordjylland finder det generelt glædeligt, at profilplanen flere steder signalerer ønsker og ambitioner
om et generelt større fokus på det psykiatriske område, herunder et mål om større sammenhæng mellem
somatik og psykiatri. Det psykiatriske område trænger til at blive opprioriteret, så der i højere grad kan
sikres et kvalificeret og rettidigt behandlingstilbud til alle borgere indenfor denne målgruppe.
Øget digitalisering er beskrevet flere steder i profilplanen. PLO – Nordjylland støtter naturligvis op om
tankerne om øget digitalisering på de områder, hvor det giver mening. Blot et fokus på at digitalisering og
automatisering nok kan frigøre mere tid i praksis, men at en række patienter fortsat har behov for at blive
konsulteret fysisk i praksis og på hospitalerne, ligesom ikke alle borgere har lige let ved at navigere i de
digitale systemer. Det har vi oplevet i en række tilfælde i forbindelse med COVID-19.
PLO – Nordjylland bemærker afslutningsvist, at den nye praksisplan for almen praksis netop er vedtaget og
forventes at træde i kraft pr. 1. april 2021. PLO – Nordjylland har deltaget aktivt i udarbejdelsen af denne
plan. Planen har i vidt omfang fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og almen
praksis og skal ses i tæt sammenhæng med Sundhedsaftalen og det samarbejde, som foregår i dette regi.
PLO – Nordjylland ser således frem til at bygge videre på det gode samarbejde omkring det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen
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