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Den 1. jun. 2022 kl. 22.15 skrev Bruno A.Melgaard Jensen <bmj@dadlnet.dk>:

Ja det vil vi naturligvis stå på mål for !

Mvh Bruno
Fra: Camilla Ulsøe <Camilla.Ulsoee@stab.rm.dk>
Sendt: 1. juni 2022 08:48:18
Til: 'Debbie Denice Thompson'; h.idriss.kise@dadlnet.dk; Bruno A.Melgaard Jensen
Cc: 'Lisbeth Trøllund Andersen'
Emne: SV: Høring over lægevalgsproceduren
Kære Debbie,
Tak for tilbagemeldingen.
Når vi har nævnt det for jer et par gange på mellemmøderne, har I bl.a. givet udtryk for, at en model der giver fortrinsret til
visse patientgrupper, kunne medføre en skævvridning i fordelingen. Forstået på den måde, at én praksis kan risikere at stå
med hovedparten af ældre og kronisk syge patienter.
Det synspunkt er vi meget enige i, men vil I stå på mål for det synspunkt også?
Med venlig hilsen
Camilla Ulsøe
Chefk onsulent
cand.jur.
Tel. +45 7841 2139
cam uls@rm .dk
Koncernøk onom i ▪ Prak sisadm inistrationen
Region Midtjylland
Sk ottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

www.rm.dk
Fra: Debbie Denice Thompson <ddt.plo@DADL.DK>
Sendt: 31. maj 2022 21:31
Til: Camilla Ulsøe <Camilla.Ulsoee@stab.rm.dk>; 'Henrik Kise' <h.idriss.kise@dadlnet.dk>; 'Bruno Melgaard Jensen (bmj@dadlnet.dk)'
<bmj@dadlnet.dk>
Cc: Lisbeth Trøllund Andersen <lit.plo@DADL.DK>
Emne: SV: Høring over lægevalgsproceduren
Kære Camilla,
Der er ingen bemærkninger til sagsfremstillingen herfra – det ser fint ud.
Venlig hilsen
Debbie Denice Thompson
Juridisk specialkonsulent

Tlf: +45 87 30 90 39 / 51 90 74 36 (direkte)
Tlf: +45 87 30 90 30
E-mail: ddt.plo@DADL.DK
Fredens Torv 3B
8000 Aarhus C
www.plo.dk
Twitter: @Plolaeger
Vi passer godt på dine oplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Fra: Camilla Ulsøe <Camilla.Ulsoee@stab.rm.dk>
Sendt: 18. maj 2022 14:00
Til: 'Henrik Kise' <h.idriss.kise@dadlnet.dk>; 'Bruno Melgaard Jensen (bmj@dadlnet.dk)' <bmj@dadlnet.dk>
Cc: Debbie Denice Thompson <ddt.plo@DADL.DK>; Lisbeth Trøllund Andersen <lit.plo@DADL.DK>
Emne: Høring over lægevalgsproceduren
Kære PLO-M
Som nævnt på mellemmødet, har vi en sag om lægevalgsproceduren på vej til behandling i SUNS d. 7. juni 2022.
Kort fortalt har udvalget, på baggrund af opsplitningen i Hedensted, ønsket forelagt forslag til nye modeller til brug for
praksisopsplitninger. Vi har givet et par forslag, samt vores vurdering af dem i vedhæftede fremstilling.
Vi hører gerne jeres bemærkninger til fremstillingen, herunder særligt hvilke konsekvenser brugen af de forskellige modeller
har/kan få for de praktiserende læger.
For at kunne få jeres bemærkninger med til udvalget, vil vi bede jer fremsende dem senest fredag d. 3. juni 2022.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Camilla Ulsøe
Chefk onsulent
cand.jur.
Tel. +45 7841 2139
cam uls@rm .dk
Koncernøk onom i ▪ Prak sisadm inistrationen
Region Midtjylland
Sk ottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

www.rm.dk

