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Spørgsmål:

På de sociale medier florerer en historie om, at Region Hovedstaden
har besluttet at stoppe patienternes mulighed for at få taget Hba1c
(blodsukkermåling?) hos egen læge i forbindelse med en konsultation.
Er det korrekt? Hvem har truffet beslutningen? Har den været forelagt til
politisk godkendelse?
Svar:

Regionen har opsagt tilslutningen til en rammeaftale om, at de praktiserende læger kan få et særskilt honorar for at udføre HbA1c-analysen i
egen praksis. HbA1c-analysen viser, hvordan patientens sukkersyge er
reguleret over tid (langtidsblodsukker). Et alternativ til denne måling er
det almindelige blodsukker, som viser et øjebliksbillede af sukkersygens
regulering.
Da regionen tilsluttede sig rammeaftalen i 2008 - som den eneste region - var det for at skabe et bedre forløb for den enkelte patient. Det
har imidlertid vist sig, at en tredjedel af de praktiserende lægers klinikker ikke anvender rammeaftalen, hvorfor effekten for patienterne er
langt mindre end ventet. I januar 2018 kom der en ny overenskomst for
almen praksis, hvor de praktiserende læger honoreres med et fast årligt
kronikerhonorar for behandling og opfølgning af diabetespatienter. Det
faste kronikerhonorar giver den praktiserende læge mere frie rammer i
arbejdstilrettelæggelsen, herunder mulighed for at målrette ressourcer

til de patienter, som har størst behov. De praktiserende læger kan fortsat vælge at foretage analysen af blodsukker i klinikken enten som almindeligt blodsukker eller som langtidsblodsukker, dog uden særskilt
honorering. Derudover er regionen bekendt med, at flere patienter samtidig får taget blodprøver i praksis til andre analyser fx kolesteroltal.
Disse analyser foretages alene på hospitalslaboratorierne.
Regionen er optaget af at skabe fleksible rammer for samlede patientforløb og ønsker, at der skal være mulighed for, at nødvendige blodprøverne enten kan foretages i almen praksis eller på hospitalslaboratorierne – afhængig af den enkelte patients ønske.
Derudover er der et økonomisk aspekt, idet prisen for Hba1c analysen
er billigere på hospitalslaboratorierne. Transport af blodprøver er et stående tilbud til almen praksis to gange om dagen og påvirker derfor ikke
omkostningen. Ved opsigelse af tilslutningen til aftalen forventes en reduktion af udgifterne på ca. 5,5 mio. kr. pr. år.
Regionen er naturligvis indstillet på en drøftelse med PLO-Hovedstaden
om forholdet inden aftalen udløber 1. juli 2019.
Det er regionsadministrationen, som over for PLO-Hovedstaden har opsagt tilslutningen til rammeaftalen. Det er aftalt i samarbejdsudvalget for
almen praksis, at rammeaftalen skal drøftes på det næste møde, der afholdes ultimo marts 2019.
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