
Svar på  ”Udkast til praksisplan for almen praksis”. 
  
  
Det er godt at erfare, at der i Viborg Amt som helhed er en tilstrækkelig 
lægedækning. 
  
Med udgangspunkt i  ”Visioner  for almen praksis” er vi af den opfattelse, at det ved et frit 
lægevalg, vil være af stor betydning, at amtet har en tilstrækkelig lægedækning, mens det 
ikke have så stor betydning om dækningsgraden er ensartet. Patienterne vil  nok vægte 
serviceniveauet og kvaliteten af lægeservicen  højere ned afstanden. Evt. ekstra 
transportudgifter i den forbindelse burde ikke belaste det offentlige. 
  
Kommunerne i amtet må kunne gøre deres til, at lægerne også på længere sigt  vil slå sig 
ned i landområderne i Viborg Amt ( side 36). De kan tilbyde:  børnepasningsgaranti med 
alternative muligheder, evt. så børnene kan blive passet på skæve tidspunkter, sørge for 
tidssvarende skole- og fritidstilbud osv. 
  
Generelt mener vi, at det er på tide, at brugerne af sundhedssystemet kommer i centrum, 
således at den enkelte patient kan føle tillid til, at systemet vil ham det bedste. 
  
1.     Ved diagnosticering, der ikke umiddelbart kan foretages i almen lægepraksis burde det 

være sådan, at  patienten oplyses om alle de muligheder, der er for henvisning: Indenfor 
amtet, uden for amtet osv.  med det mål, at patienten hurtigst muligt finder ud af, hvad 
han fejler. Dette må kunne klarlægges ad elektronisk vej, hvor det er hurtigst at komme 
til. Det ville være ønskeligt med en angivelse af målfastsat max. ventetid i denne fase, 
så patienten har noget at forholde sig til. 

2.     Ved behandling den samme fremgangsform. Hvis den målfastsatte ventetid ikke kan 
overholdes, burde patienten kunne blive oplyst om,  at behandlingen vil blive foretaget 
på et privathospital uden udgifter for patienten. 

3.     Ved udskrivning fra sygehus bør der udsendes ensartet rapportering til patientens læge i 
form af relevant journalmateriale, så hurtigt det er muligt. IT vil kunne sikre dette mål 
som omtalt side  29. 

  
På side 6 ser arbejdsgruppen gerne, at der etableres et samarbejde af betydning imellem 
praktiserende læger og praktiserende kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Hertil 
kunne  tilføjes: ”praktiserende zoneterapeuter og akupunktører.”   
  
Det er af stor betydning for kommunernes handlefrihed og borgernes sundhedstilstand,  at 
sundhedssystemet fungerer optimalt, således at borgerne ikke tilbringer unødig tid som 
sygedagpengemodtagere, og at de ikke, i den tid der går fra sygdommen symptomer opstår 
til der bliver stillet en diagnose,  pådrager sig hverken  fysiske eller psykiske skader ved at 
gå i uvished og ved måske ved at fortsætte en forkert behandling. 
  
Det er også vores indtryk, at der stor utilfredshed med lægevagtordningen. På side 25 i 
rapporten  står der, at det overvejes at arrangere et kursus med fokus på lægevagtens 
service overfor borgerne. Vi vil gerne anbefale tiltag af den art som supplement til den 
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omtalte videreuddannelse på side 5. 
  
Vi ser frem til og håber at medicinkonsulentens arbejde, side 25, får en effekt, da vi mener 
at Viborg Amts udgifter til medicin er for store. De sidste tal viser, at  medicinudgifterne i 
amtet er større end udgifterne til lægelønningerne. 
  
  
Tak for en god og oplysende rapport. Vi håber, I vil kunne bruge nogle af vore 
betragtninger. 
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