NOTAT

31-10-2011
Sag nr. 11/1905
Dokumentnr. 51072/11

Danske Regioners høringssvar
Danske Regioner har modtaget DSAM’s vejledning ”Funktionelle symptomer og lidelser” til høring den 30. september 2011. Nedenfor fremgår Danske Regioners høringssvar.
Overordnede kommentarer
Vejledning vurderes som god og anvendelig for praktiserende læger og klinikpersonale. Vejledningen vil kunne medvirke til at forbedre kvaliteten i
behandlingen for denne gruppe patienter.
Skelnen mellem symptomer og lidelser, er ikke helt klar, begreberne bruges
ikke helt konsekvent i materiale. I daglig praksis vil skelnen sandsynligvis
heller ikke altid give mening. Eventuelt kunne det være tilstrækkeligt med
udtrykket funktionelle sygdomme.
En region har haft vejledningen sendt til praksisudvalget og deres praksiskonsulentordningen. Praksis med en del etniske patienter er forespurgt, og
de synes umiddelbart ikke at afsnittet om etniske patienter rummer meget
nyt.
Det vil være vigtigt at fokusere på implementeringen af vejledningen i almen praksis, for at få den fulde effekt af redskaberne heri.
Tekstnære kommentarer
s. 9 afsnittet ”Er funktionelle lidelser en opgave for almen praksis?”
I punkt 3 står, at almen praksis har ”tovholderrollen ved de kroniske lidelser, hvor der er reel risiko for at forvolde skade på patienten, hvis man indleder den ene somatisk fokuserede odysse efter den anden”
Almen praksis har altid tovholderrollen og ikke kun i det beskrevne tilfælde
jf. overenskomsten protokolat om roller og opgaver i almen praksis. Derfor
bør der i punkt tre kun stå ”tovholderrollen”.
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s. 21-22 ”Hvad er den praktiserende læges rolle i behandlingen?”
I afsnittet står, at man skal forsøge at afgrænse på hvilket specialiseringsniveau, patientens bedst behandles. Der henvises til en figur om stepped care
i sundhedsvæsenet. For det første er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at
afgrænsningen skal tage udgangspunkt i eventuelle regionale aftaler om arbejdsdeling og samarbejde. For det andet er det uklart, om modellen om
stepped care er en model, som også specialister og specialafdelinger anerkender eller om der er behov for nærmere aftale om arbejdsdelingen. Det
foreslås derfor, at figuren udgår af vejledningen.
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