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Revideret procedure for udnævnelse af lægedækningstruede
områder

Dette notat er udfærdiget for at skitsere den procedure hvormed man i Region Midtjylland
udpeger lægedækningstruede områder.

Dato 17-01-2019

En praksis placering på regionens listen over lægedækningstruede
område udløser nogle rettigheder i forhold til overenskomsten, f.eks.
retten til at være delepraksis i op til 6 år.
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Udpegning af lægedækningstruede områder
Praksisplanudvalget udpeger de lægedækningstruede områder ved at
følge nedenstående procedure:
1. Regionens kapacitetsdimensioneringsmodel for almen praksis benyttes til at skabe en
bruttoliste over områder der er lægedækningstruede, eller i nogen grad
lægedækningstruede. Et område defineres som de til enhver tid gældende
”Lægedækningsområder”, der benyttes i forbindelse med kortlægningen
2. Bruttolisten over disse områder behandles i Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalget, der
er et administrativt udvalg under Praksisplanudvalget.
a. Udvalget vurderer områderne ud fra yderligere kriterier end den rene score i
kapacitetsdimensioneringsmodellen
b. Blandt de kriterier udvalget vurderer efter er bl.a. historik, konkrete forhold,
personforhold og øvrige omstændigheder, der kan have betydning for
lægedækningen
c. Også lægedækningsområder, der ikke fremstår som lægedækningstruede på
regionens kapacitetsdimensioneringsmodel kan tages op og komme på listen
d. Områder der fremkommer på bruttolisten kan ligeledes tages af listen, hvis
omstændighederne taler for det
e. Der udpeges områder som er lægedækningstruede, men også områder som
kommer på ”observationslisten” – områder der er i fare for at havne på den faktiske
liste
3. Lægedæknings- og rekrutteringsudvalget indstiller en endelig liste over
lægedækningstruede områder til godkendelse i Praksisplanudvalget.
4. Udpegning af lægedækningstruede områder foregår én gang årlig, så vidt muligt med
offentliggørelse af listen i foråret. PLO-M sikrer formidling af listen til foreningens
medlemmer med henblik på at sikre, at praksis kender til listen og de fordele, der følger af
at være placeret i et lægedækningstruet område.

Side 1

a. Ved særlige omstændigheder i et område, såsom en akut befolkningsændring eller
hastigt frafald af læger med konsekvenser for området, kan lægedæknings og
rekrutteringsudvalget i en periode mellem udnævnelse af listen over
lægedækningsområder, udpege området som lægedækningstruet og benytte de
rettigheder som følge heraf.
5. Hvis et lægedækningsområde optages på listen over lægedækningstruede områder, gælder
de rettigheder, som følger med, i to år, fra området kommer på listen, til der vedtages en
ny liste i Praksisplanudvalget.

Side 2

