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PLO-Midtjylland (PLO-M) takker for muligheden for at kommentere på Sundhedsaf-

talen. 
Nedenfor er kommentarer til både den politiske del:  
Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser. Politiske visioner mål  
og værdier for sundhedsaftalen og til Sundhedsaftalens administrative del. 
 
Nedenfor er angivet de vigtigste overordnede og generelle kommentarer fra PLO-M. 
Foruden disse generelle bemærkninger er der sidst i dokumentet tilføjet et bilag, 
der indeholder en række specifikke bemærkninger/spørgsmål til konkrete afsnit i 
den administrative del. 
 
A. 
Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser. Politiske visioner mål 
og værdier for sundhedsaftalen.  (Kaldet "Den Politiske del") 

 
Indledningsvist har PLO-Midtjylland (PLO-M) nogle helt overordnede bemærkninger 
til læsevejledningen. 
PLO-M bemærker, at der i læsevejledningen er beskrevet, at ”vi” gennemgående 
dækker over såvel kommuner, regioner og praksissektor.  
Det er ikke hensigtsmæssig med en så generel opfattelse af ”vi”, når almen praksis 
ikke er egentlig aftalepart i sundhedsaftalen. Det bør derfor forklares i læsevejled-
ningen, og samtidig bør det fremgå i selve sundhedsaftalen, når det er forhold, der kun vedrører 
en eller to af aktørerne. 
 
PLO-M understreger, at almen praksis ikke er aftalepart omkring sundhedsaftalen, men vi 
anerkender, at vi har haft mulighed for at påvirke dialogen i tilblivelsen af udkast til 
sundhedsaftale igennem vores rolle i sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsstyregruppen. 
 
Vi kan kun være enige i det overordnede mål for denne aftale, ”vi vil have mere sundhed – og 
sundhed skal være for alle”. Med hensyn til de 3 visioner for et fælles sundhedsvæsen kan vi og-
så tilslutte os sundhedsløsninger tæt på borgeren, og mere lighed i sundhed. Vi vil derimod godt 
problematisere visionen om ”et sundhedsvæsen på borgernes præmisser”, idet vi kan være be-
kymrede for, at der ikke er en fælles forståelse for, hvordan ”på borgernes præmisser” skal for-
stås. Hvis vi opfatter på ”borgernes præmisser” som forhold, der er fastsat af patienten, og som 
sundhedsvæsenet må indordne sig under, så er det problematisk og ikke udtryk for en rettidig 
forventningsafstemning. Omvendt er det klart, at man i den konkrete kontakt med patienten er 
nødt til at tage udgangspunkt i patientens situation. 
 
Der er flere umiddelbare modsætninger i den politiske del: 
Ensartethed i tilbud – kontra den individuelle tilgang, der kan ligge i ”på borgernes præmisser”. 
Ligeledes kan der ligge en modsætning i, at ”ingen skal 'slippe' kontakten med borgerne, før den 
anden tager over" – kontra borgerne skal tage større ansvar for egen sundhed. 
Vi støtter, at det er nødvendigt, at behandle borgerne forskelligt, hvis alle skal have samme ud-
bytte af sundhedsvæsenets ydelser. PLO-M understreger, at det er vigtigt med en politisk udmel-
ding om dette. 
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Vi ser positivt på erkendelsen af, at ”sundhedsløsninger tæt på borgerne” betyder en omlægning 
af opgavevaretagelsen imellem hospitaler, kommuner og praksissektoren. Vi ser også med til-
fredshed på, at man ønsker at videreudvikle et stærkt samarbejde, hvor den fælles indsats byg-
ger på tillid og en veldefineret opgavefordeling. 
Når det omtales, "at praktiserende læger tilser patienter i et kommunalt tilbud", vil det indebære, 
at det er nødvendigt med en underliggende aftale - når der er tale om nye opgaver.  
 
Vi anerkender, at en del borgere trives bedst med at være hjemme i vante omgivelser, når de 
bliver syge, men at det i lige så høj grad er vigtigt at understrege, at det også kan være en tryg-
hed for andre borgere at vide, at det er muligt at blive indlagt, udredt og færdigbehandlet, inden 
man igen udskrives til eget hjem. 
 
Der er stor fokus på at forebygge indlæggelser, der kunne være undgået. PLO-M mener, at der 
også bør være fokus på at forebygge for hurtige og uhensigtsmæssige udskrivelser til primærsek-
toren. PLO-M vil gerne indgå i en drøftelse af, hvorledes de 16.391 forebyggelige indlæggelser er 
defineret, idet en del af disse kunne skyldes uhensigtsmæssige udskrivelser. Det kunne være et 
fælles analyseprojekt for Region, kommuner og almen praksis. 
 
PLO-M finder det positivt, at der er en fælles tværsektoriel handleplan for forskningssamarbejdet, 
men savner præciseringer af, hvad det vil indebære. Ligeledes ses frem til konkretiseringer om-
kring fælles kompetenceudvikling. 
 
 
B 
Sundhedsaftalens administrative del. 
I sundhedsaftalens indledning omtales "delaftaler" og "værktøjskasse". Det er uklart, hvornår der 
er tale om "egentlig aftalestof" (som forpligter almen praksis), og hvornår det blot er vejlednin-
ger og hensigtserklæringer. PLO-M ønsker at gøre opmærksom på, at såfremt almen praksis skal 
forpligtes til bestemte opgaver, effektmål, tilgængelighed mm., der ikke er indeholdt i overens-
komsten, vil det kræve konkrete underliggende aftaler, som aftales mellem parterne. 
 
Det er PLO-M klare holdning, at sundhedsaftalens beskrivelse af samarbejdet omkring udveksling 
af data skal overholde såvel overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
Det gælder både for deling af data på tværs af sektorer og i forbindelse med sundhedsjournalen 
og digital adgang for borgere og klinikker. Vigtig at der ikke er tvivl om tavshedspligten, og at 
man sørger for patientsamtykke, når det relevant.  
 
Det er derfor positivt, at man i Sundhedsaftalen har fokus på patientsikkerhed og lovgivning, så-
ledes at man sikrer fortrolighed omkring personfølsomme oplysninger og prioriterer et højt sik-
kerhedsniveau, således at man sikrer, at personfølsomme oplysninger ikke udsættes for misbrug.  
 
Vi ser med tilfredshed, at der er kommet mere fokus på psykiatrien, som beskrevet under særlige 
grupper. Vi mangler at der, som en særlig indsats, også kommer fokus på den sårbare unge i 
overgangen fra barn til voksen, idet det ofte er her, at det går skævt. Der er risiko for, at de 
dropper ud af ungdoms uddannelse og bliver hængende i systemet. En indsats her kunne fore-
bygge megen psykisk sygdom. 
 

På vegne af PLO-Midtjylland 
 
Karsten Rejkjær Svendsen 
  Formand for PLO Midt 
 
    Fresiavej 24, 6980 Tim 
E‐Mail: rejkjaer@dadlnet.dk 
    Tlf: Hjemme 97333912 
           Mobil  20493912 
           Klinik 97333311 
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Bilag med konkrete bemærkninger til Sundhedsaftalens administative 
del. 
 
 
 
Sundhedsaftalen (kaldet den administrative del) 
Afsnit 1: Det gode forløb er en fælles opgave (p. 4): 
 
Vi tilslutter os, at patientforløbet skal ses som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning ved 
en fælles indsats. Vi er også enige i den pragmatiske tilgang der ligger i, at det kan blive nødven-
digt at skubbe rammerne for at kunne tilbyde den løsning, der passer bedst til borgeren (p. 4). 
 
Afsnit 2: Tværgående temaer (p.6): 
Pkt. 2.1, "Data" page 7 øverst: Formuleringen "Der skal i aftaleperioden arbejdes for bedre mu-
lighed for kobling af data mellem region, kommune og almen praksis" kræver en nærmere ud-
dybning af, hvad der menes med kobling. Som nævnt ovenfor skal arbejdet med data ske under 
hensyn til overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
Pkt. 2.2, page 7, afsnittet 3 og 4 er svært forståeligt og bør omformuleres.  
Pkt. 2.3.1, Her bør der også være fokus på: ”forebygge uhensigtsmæssige udskrivelser”. 
Pkt. 2.3.2, samarbejde om økonomisk forecast og rapportering: Det skal ske indenfor OK ram-
mer. 
Pkt. 2.4.3, polyfarmaci (p.11), under hvem, hvad, hvornår: Det er en lægeligvurdering, hvornår 
der skal ske en medicin afstemning/ajourføring, jf. SST, og skal ikke ske ved hver kontakt med 
kommunal hjemmesygeplejerske. Det er ikke præciseret, hvornår man taler om medicin gen-
nemgang, og hvornår det drejer sig om medicin afstemning/ajourføring.  
 
Vedrørende dosisdispensering (p.12):   
Vigtig at understrege, at dosisdispensering kun er til stabilt medicinerede patienter.  
 
Vedrørende borgere med psykisk sygdom (p.13) 
Det primære må være, at patienten skal have den korrekte medicin. 
 
Pkt. 2.5 (p. 14), kompetenceudvikling mv., under ”hvem, hvad, hvornår”: Når opgaver overdra-
ges, samarbejde omkring oplæring og kompetenceudvikling. Der mangler beskrivelse af hvordan. 
 
Pkt. 3 (p. 16), forebyggelse: PLOM kan tilslutte sig et øget fokus på samarbejde omkring den fo-
rebyggende indsats, men på ”patientens præmisser”. 
 
Pkt. 3.2 (p. 19), henvisning til kommunal forebyggelsestilbud. Under "hvordan" kan tilføjes: - Let 
tilgængelig information om kommunernes tilbud; - Flere permanente tilbud og færre projektbase-
rede samt - Ensartethed i den basale del af de kommunale tilbud. 
Under "hvem, hvad, hvornår/ fælles regional screeningsværktøj": Der mangler beskrivelse af fæl-
les regionale screeningsværktøjer. Det er et gennemgående problem, omkring screening for kram 
faktorer, også gældende for forebyggende indsats overfor borgere med psykisk sygdom, unge 
mv.  
Generelt for forebyggelsestilbud gælder, at der ikke nødvendigvis skal en henvisning til, for at en 
borger kan henvende sig til et kommunalt forebyggelses tilbud. Borgere skal selv kunne henven-
de sig. 
 
Pkt. 3.3 (p.20) under "hvordan" kan tilføjes: Tilbud der kan målrettes den enkeltes behov, fx små 
hold og kort varighed. 
 
Afsnit 4: Behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering (p30).  
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Styrke behandling i eget hjem og nærmiljø, p. 33:  
PLOM bemærker, at det fremgår af sundhedsplanen, at samarbejdet mellem hospital, kommune 
og almen praksis sker på den grundlæggende præmis, at patienter som har brug for behandling, 
som ikke kan iværksættes forsvarligt i eget hjem eller nærmiljø, altid skal kunne tilbydes hospi-
talsindlæggelse. Vi bemærker med tilfredshed, at almen praksis’ ret til at indlægge patienten på 
baggrund af en aktuel vurdering af patientens helbredsmæssige situation, ikke er ændret.  
 
Bemærkningen omkring ensartede forudsætninger i hele regionen til, og om der er/ ikke er egen-
betaling (p.33 sidste afsnit):  
Det er PLOM’s holdning, at der ikke bør være egenbetaling i forhold til behandling i eget hjem el-
ler nærmiljø som et alternativ til indlæggelse, dvs. det er ikke kun et spørgsmål om ensartethed 
igennem regionen, men der bør ikke være økonomiske incitamenter til at foretrække den ene el-
ler den anden løsning på borgerens helbredsmæssige problemstilling. 
 
P.34, under hvem, hvad, hvornår, 2. sidste dot: ”der skal i fællesskab opstilles og måles på ef-
fektmål for de kommunale akutfunktioner”.  
Dette skal beskrives og aftales yderligere ved underliggende aftale, hvis der hermed også menes 
effektmål vedrørende almen praksis’ rolle i de kommunale akutfunktioner. 
 
P. 35, hospitalernes indsats.  
Det er PLO-M opfattelse at, der også bør være indsats som hedder "undgå uhensigtsmæssige ud-
skrivelser". 
 
P. 38,vedr. udviklingen af en app til almen praksis. 
For almen praksis er det primære en enkel og sikker information, igennem central visitation til 
såvel regionale som kommunale tilbud. 
 
P.38 vedr. at sikre øget indsats/fokus på brug af populationsdata i almen praksis:  
Det er PLO-M opfattelse, at med hensyn til data, så skal der ikke ske yderligere end det, der alle-
rede er fastlagt, jævnfør overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
 
P. 41, særligt om den gode udskrivelse:  
Sundhedsstyrelsens definition af den færdigbehandlede patient hviler på en lægelig vurdering af, 
at patienten er færdigbehandlet eller at indlæggelse ikke længere er en forudsætning for den vi-
dere behandling. I det specialiserede sygehusvæsen er det en definition, der ikke nødvendigvis 
tager hensyn til patientens samlede situation. Samtidig er definitionens konsekvens meget af-
hængig af, hvilke ressourcer og organisation der er til at overtage patienten efter endt sygehus 
ophold. Det er med andre ord ikke som udgangspunkt det vigtigste, at borgeren kommer hjem i 
eget hjem eller andet lokalt tilbud, så hurtigt som muligt, men at borgeren er færdigbehandlet i 
sygehusregi i en sådan grad, at patienten har mulighed for at komme hjem i eget hjem eller an-
det lokalt tilbud, uden at risikere en hurtig genindlæggelse.  
 
Pkt. 4.1.3 (p. 43), under hvem, hvad, hvornår: Vejledning fra regionens psykiatere til almen 
praksis via forløbsbeskrivelse på praksis.dk:  
Skal ske i samarbejde mellem regionens psykiatere og almen praksis. 
 
P. 52, under Baseline/data: Arbejdsmarkedsdata (DREAM), kobles til DAK-E data via ICPC-
koderne:  
Det er PLO-M opfattelse, at datakodning kun sker i forhold til det, der er aftalt via overenskomst, 
sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
 
Pkt. 6: Særlige målgrupper, borgere med psykisk sygdom.(p. 62): 
Når patienter med psykisk sygdom afsluttes på sygehuset, skal det aftales med egen læge, at 
denne nu overtager ansvaret for behandlingen. Dette er specielt aktuelt i situationer, hvor pati-
enterne er alvorligt syge, og er i en specielt sårbar gruppe, eksempelvis med megen medicine-
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ring. Det vil specielt være relevant i forhold til børn- og ungepsykiatrien, men også voksenpsykia-
tri. 
 
Pkt. 6.1.1, p. 62:  
Positivt at borgere med psykisk sygdom, som følge af udredningsretten bliver udredt og behand-
let tidligere i forløbet. Vigtigt at man har fokus på, at patienterne også fortsat er indlagt i den tid, 
det er nødvendigt for en sufficient udredning og behandling. 
 
Omkring almen praksis’ opgaver og ansvar (p. 62):  
Det anføres, at patienter med psykisk sygdom skal være udredt og igangsat med relevant soma-
tisk behandling før en henvisning til psykiatrien. Dette vil ikke altid være muligt, da nogle psykia-
triske patienter vil kræve en hurtig henvisning og indlæggelse/ambulant vurdering, som ikke kan 
afvente somatisk udredning og behandling.  
 
Det fremgår også (p. 63), at almen praksis varetager somatisk behandling for patienter i ambu-
lant behandlingsforløb i regionspsykiatrien. Dette vil i stor udstrækning være tilfældet, men der 
kan være situationer, hvor patienter behandles i medicinsk ambulatorium for bl.a. kroniske syg-
domme, og hvor det ikke er almen praksis, der varetager den primære somatiske behandling. 
 
Med hensyn til initiativpligten i forhold til behov for kommunal indsats hos borgere, der ikke selv 
magter at opsøge de kommunale tilbud, har almen praksis en forpligtigelse til at hjælpe patien-
terne i den udstrækning almen praksis er bekendt med, at patienterne har et behov. Dette frata-
ger ikke det øvrige sundhedsvæsens generelle initiativpligt til også at hjælpe borgerne i forhold til 
kommunale tilbud. 
 
Vi kan med tilfredshed notere os, at sundhedsaftalen anerkender almen praksis’ behov for let ad-
gang for henvisning til det sekundære sundhedsvæsen, samt let adgang til rådgivning. 
 
Pkt. 6.1.2: Børn og unge med psykisk sygdom (p. 64):  
Når børn afsluttes i psykiatrien til primærsektoren, skal der foreligge en skriftlig aftale med egen 
læge om, at denne overtager ansvaret for behandlingen. 
 
Praktiserende lægers opgaver og ansvar, p. 65:  
Det beskrives, at det er almen praksis, der sammen med kommunerne i stigende grad skal være 
tovholder og udrede og behandle langt hovedparten af børn og unge med psykiske problemstil-
linger, men samtidig fremgår det, at når det drejer sig om børn og unge mellem 5 og 18, så har 
vi kun en begrænset rolle. Der mangler her en afstemning og en præcisering. 
Hvis det er intensionen, at almen praksis sammen med kommunerne skal have nye opgaver i for-
hold til i stigende grad at udrede og behandle langt hovedparten af børn og unge med psykiske 
problemstillinger, så vil det kræve underliggende aftaler.  
 
 
P. 70, vedrørende netværksmøder og professionelle arbejdsmøder:  
Det er positivt, at sundhedsaftalen beskriver behovet for at få netværksmøder i forbindelse med 
udskrivning/overlevering. Der er dog en stor udfordring her i forhold til centralisering af den psy-
kiatriske behandling, og de afstande, der er i regionen. Det forudsætter underliggende aftaler, 
med almen praksis om det tidsforbrug, sådanne netværksmøder vil medføre. 
 
Pkt. 6.2 (p. 75): Samarbejde om gravide og nyfødte:  
Det er PLO-M opfattelse, at almen praksis’ rolle i svangreomsorgen som udgangspunkt ikke er 
ændret.   
 
 


