
 

 
 
 
 

3. december 2020 
 
PLO-M’s høringssvar til Praksis planen 
 
 
PLO-M har via 3 repræsentanter og sekretariat deltaget i udarbejdelse af planen og er dermed 
”medforfatter” til høringsversionen af Praksisplanen. 
 
Planen har været drøftet med det samlede PLO-M på møde d. 30. november 2020, og det har givet 
anledning til følgende konkrete kommentarer. 
 
Pkt. 4.1.2 Multisygdom 
Generelt positivt at fokusere på emnet, som er væsentligt for patienterne og derfor også har stor 
indflydelse på arbejdet i almen praksis. Det er under dette punkt anført, at arbejdet med forløbsplaner ikke 
er fuldt implementeret og at udviklingen følges.   
 
Vi må til dette bemærke, at det fra vores synspunkt ikke vurderes hensigtsmæssigt at fokusere på 
sygdomsspecifikke forløbsplaner, når det, der er i fokus, er patienter med multisygdom. Hvis der skulle 
udarbejdes forløbsplaner for patienter med kronisk sygdom, burde der i stedet fokuseres på Patient-
forløbsplaner, dvs. hvor der ikke tages udgangspunkt i sygdommen, men i patienten! 
 
Pkt. 4.3 Lægedækning og rekruttering 
Generelt positivt med fokus på almen praksis’ kerneværdier som nærhed og kontinuitet. Med dette som 
udgangspunkt burde det i planen fremgå ganske tydeligt, at det er målsætningen at sikre vilkår, så praksis 
opfylder disse værdier.  
Det vil sige, at det bør fremgå, at der skal sikres vilkår i almen praksis, samt vilkår ved salg af kapaciteter, 
der fremmer PLO-ejede klinikker drevet efter overenskomst for almen praksis, hvor ejeren af klinikken på 
traditionel vis også har sit hovederhverv i den pågældende praksis. Og det bør fremgå, at det optimale set i 
forhold til stabilitet, kontinuitet og fastholdelse er, at alle speciallæger i praksis er medejere af klinikken og 
derfor også ansvarlige for drift af klinik og praksis’ tilbud til de tilknyttede patienter. 
Dette vurderes lige nu særdeles relevant set i lyset af, at flere og flere praksis sælges som 
”stråmandsklinikker”, hvor ejerne kun på papiret er ansvarlige for klinikkerne, men i realiteten drives 
praksis af vikarer ansat af det selskab, der står bag opkøbet. 
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