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Uddybning af bilag 2: Politisk og administrativ proces
for modernisering af Lægevagten
Den politiske og administrative proces for moderniseringen af
Lægevagten har været fremlagt for Udvalg for nære
sundhedstilbud, Psykiatri- og socialudvalget samt
Hospitalsudvalget. Der er i den anledning fremsat ønske om, at
den beskrevne politiske involvering udfoldes yderligere.
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Uddybning af politisk involvering i fasen for dialog og forberedelse
forud for forhandlingerne
Administrativ proces
Administrationen afholder i april og maj en række dialogmøder med PLO-Midtjylland og
kommunerne med henblik på at drøfte de emner og løsninger, der skal udgøre
forhandlingsgrundlaget for en modernisering af Lægevagten. Emnerne på dialogmøderne vil
blive defineret på en forberedende workshop med administrativ deltagelse fra region,
kommuner og PLO-Midtjylland d. 31. marts. Formålet med workshoppen er, at der på tværs af
sektorer tænkes løsningsforslag til fremtidens akutte sundhedsvæsen efter egen læges
åbningstid – særligt med fokus på en moderniseret lægevagtsordning, som er bæredygtig for
både medarbejdere og patienter. Konkret vil dialogmøderne have til formål at prioritere og
kvalificere de forslag, der blev tilvejebragt på workshoppen i marts.
Politisk involvering
I april får Udvalg for Nære Sundhedstilbud, Psykiatri- og socialudvalget samt Hospitalsudvalget
en generel introduktion til Lægevagten med særligt fokus på aktivitet, økonomi og patientflow.
I den forbindelse opsummeres processen for den kommende modernisering og udvalgene får
mulighed for at give bemærkninger forud for de dialogmøder, som administrationen afholder i
april og maj.
Udvalg for nære sundhed, Psykiatri- og socialudvalget samt Hospitalsudvalget får på møderne i
maj et mundtligt oplæg om drøftelserne på workshoppen og dialogmøderne. På den måde har
udvalgene mulighed for at komme med bemærkninger og give en retning for den resterende
del af den forberedende proces.
På baggrund af dialogmøderne mellem region, kommuner og PLO-Midtjylland i foråret,
udarbejder administrationen et forslag til, hvilke løsningsmuligheder, regionen går ind i
forhandlingerne med. Heri vil der være beskrevet konkrete scenarier og løsningsforslag samt
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administrationens anbefalinger til et ønsket udfald af forhandlingerne. Forhandlingsgrundlaget
skal godkendes på udvalgsmøderne i juni og endeligt i Forretningsudvalget d. 14. juni og i
Regionsrådet d. 22. juni. Det komplette forhandlingsgrundlag er først klar til at blive
præsenteret på udvalgsmøderne, men dele af materialet, vil kunne nå at indgå i materialet i
den ordinære udsendte dagsorden. Konkret etableres der et kort fælles møde for
Hospitalsudvalget, Udvalg for nære sundhedstilbud og Psykiatri- og socialudvalget d. 1. juni,
hvor økonomidirektør Mette Jensen og regionsdirektør Pernille Blach Hansen vil præsentere det
komplette forhandlingsgrundlag. Der vil blive udarbejdet en præsentation med fyldestgørende
noter, som udvalgene kan se og give bemærkninger til samt drøfte. Samme oplæg fremlægges
for Forretningsudvalget d. 14. juni. På baggrund af drøftelserne i udvalgene giver Regionsrådet
d. 22. juni sit overordnede mandat til den kommende forhandling med PLO-Midtjylland.
I samme sag på juni-møderne vil de tre stående udvalg samt Forretningsudvalget og
Regionsrådet ligeledes give administrationen (konkret regionsdirektør Pernille Blach Hansen og
økonomidirektør Mette Jensen) mandat til at forhandle en endelig aftale med PLO-Midtjylland
om modernisering af Lægevagten.
Første forhandlingsmøde med PLO-Midtjylland forventes afholdt med udgangen af juni.
Uddybning af politisk involvering i forhandlingsfasen
Administrativ proces
Indenfor forhandlingsgrundlagets rammer og på baggrund af det givne mandat, følger fra
ultimo juni 2022 en periode med en række forhandlingsmøder mellem administrationen og
med PLO-Midtjylland. Det er uvist, hvor længe dette vil strække sig over, men forventeligt de
første par måneder efter sommerferien.
Politisk involvering
Forhandlingsmøderne vil ligge med kort mellemrum, og administrationen foreslår derfor, at der
nedsættes en politisk koordinationsgruppe bestående af regionsrådsformanden, formanden for
samarbejdsudvalget for almen praksis samt de tre udvalgsformænd for hhv. Hospitalsudvalget,
Udvalg for nære sundhedstilbud og Psykiatri- og socialudvalget. Koordinationsgruppen skal
inddrages mellem forhandlingsmøderne og bistå administrationen i spørgsmål og være
retningsangivende i forhold til forhandlingsgrundlaget undervejs i forhandlingerne. Opstår der
en situation, som kræver, at der træffes beslutninger som ligger væsentligt uden for det
politisk godkendte forhandlingsgrundlag, vil Regionsrådet blive involveret.
Hospitalsudvalget har yderligere ønsket, at de relevante stående udvalg løbende får adgang til
det materiale, koordinationsgruppen behandler. Administrationen vil sørge for, at dette bliver
muligt, når koordinationsgruppen aktiveres og forhandlingerne går i gang.
Når der i månederne efter sommerferien har været afholdt en række forhandlingsmøder med
PLO-Midtjylland og eventuelt drøftelser med kommunerne, vil administrationen fremlægge
resultaterne herfra til endelig godkendelse i Udvalg for nære sundhedstilbud, Psykiatri- og
socialudvalget, Hospitalsudvalget samt Forretningsudvalget og Regionsrådet. Her godkendes
det politisk, hvilke elementer fra forhandlingsmøderne, der ønskes tilstræbt gennemført og
hvilke, der ikke er politisk opbakning til. Behandlingen af denne sag vil give administrationen
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det endelige mandat forud for sidste forhandlingsmøde, hvor den samlede aftale om en
modernisering af Lægevagten vil blive forhandlet på plads.
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