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Notat

Notat om anvendelse af KEU – puljemidler til styrkelse af
rammerne om arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i
Region Midtjylland
Baggrund
Region Midtjylland har i en årrække finansieret rammerne for
kvalitetsudvikling i almen praksis og samarbejdet på tværs, bortset
fra efteruddannelsesområdet.
Administrationen finder det hensigtsmæssigt at undersøge
mulighederne for at styrke kvalitetsudviklingsdagsordenen politisk og
administrativt ved, at KEU finansierer større dele af de rammer, der
er sat op for arbejdet med kvalitetsudvikling og samarbejde på tværs.
Ved at KEU medfinansierer visse dele af de organisatoriske rammer,
får KEU et større og tydeligere ansvar i forhold til prioritering afvejet
mellem PLO-Midtjylland og regionsrådspolitikerne i KEU.
Der er intet til hinder for i overenskomsten, at KEU – puljemidlerne
kan anvendes til det kontinuerlige arbejde med kvalitets-udvikling i
almen praksis.
Benchmarking
Administrationen har foretaget en benchmarking af, hvad KEU har
medfinansieret i de forskellige regioner:
Region Hovedstaden
KEU finansierer fuldt ud
3 lægelige koordinatorer
3 AC medarbejdere + 1 HK (KEU sekretariatet)
1 HK medarbejder til administration af DGE grupperne
RH har ikke oplyst konkret om økonomien i forhold til ovenstående.
Region Sjælland
KEU puljen finansierer konsulent til DDKM, datakonsulenter,
sekretariatsleder m.fl. samt et antal kvalitets- og
efteruddannelseskonsulenter.
Region Syddanmark
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KEU finansierer 1 sekretær på fuld tid og 1 sekretær på halv tid (samfinansiering med
praksisafdeling/PKO). Regionen har 3 datakonsulenter på fuld tid, der finansieres halvt af KEU,
halvt af region/praksisafdeling.
Regionens akkrediteringskoordinator samt SydPOL-koordinator er begge finansieret på fuld tid
af KEU. Alle konsulenttimer til kvalitetsudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere m.m.
finansieres af KEU.
Region Nordjylland
I Nordjylland finansierer KEU regionens eneste datakonsulent sammen med et bidrag fra FASoverenskomsten.
KEU medfinansierer også 1 AC’er, 1 HK’er og en sekretariatsleder i Nordkap.
Herudover finansieres en AC’stilling af midlerne til akkreditering.
Nordkap har fået bevilling fra KEU til opstart er et organisationsudviklingtiltag med 6
kvalitetskonsulenter ud i praksisl. Det finansieres af KEU. I forbindelse med dette ansættes
også AC’er/organisationsudviklingskonsulent.
Region Midtjylland
I medfør af overenskomsten finansirer KEU efteruddannelsesvejlederne. Hertil kommer et
administrativt bidrag til Lægeforeningen - det er dele af HK-stilling, der varetager DGEadministration samt en bevilling til NæreSsundhedstilbud til sekretærbistand til
efteruddannelsesvejlederne samt kørselsudgifter.
Administrationens overvejelser
Til inspiration for arbejdsgruppens arbejde kan der peges på flere områder for finansiering af
KEU puljemidler.
Det kunne være fuld finansiering af de lægelige koordinatorer, som er et afgørende bindeled
mellem PLO-M og Nære Sundhedstilbud. De 2 koordinatorer deltager fast i PLO-M’s
bestyrelsesmøder og er en del af det koordinerende team i Nære Sundhedstilbud.
Endvidere kan peges på finansiering af et KEU sekretariat og koordinerende opgaver i forhold
til kvalitetsudvikling i almen praksis, som er et fundament for kvalificeret sagsforberedelse.
Det drejer sig om den daglige administration og sagsforberedelse i forhold til KEU og øvrig
sagsbehandling på kvalitetsområdet i forhold til almen praksis.
Endelig kan peges på tilførsel af yderligere ressourcer til styrkelse af udvikling af almen praksis
i Region Midtjylland, hvor 1-2 medlemmer af PLO-M’s bestyrelse med særlig interesse for
kvalitetsudvikling honoreres for at indgå tæt i udviklingsarbejdet, evt. bistået af
projektmedarbejderressourcer organisatorisk placeret i Lægeforeningen, men med tæt kobling
til Nære Sundhedstilbud.
Udgifter til kompensation af praktiserende lægers deltagelse i diverse udvalg m.m. kan
ligeledes indgå. Der er tale om deltagelse fra almen praksis i fagligt udviklingsarbejde enten
lægefagligt eller i forhold til PLO-M. Deltagelse af PLO-M medlemmer og andre praktiserende
læger i udviklings- og samarbejdsgrupper er væsentlige for den kontinuerlige udvikling af og i
almen praksis. Hertil kunne også overvejes puljebeløb til praktiserende lægers deltagelse i
afgrænsede kurser og konferencer.
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