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Referat af 1. møde i Praksisplanudvalget for Region 

Midtjylland 

 

Mandag d. 24. februar 2014 kl. 18.00-20.00 i Silkeborg 

 
 
 
Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:  
Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen, Region Midtjylland 
Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby, Region Midtjylland 
Regionsrådsmedlem Hanne Roed, Region Midtjylland 
Byrådsmedlem Anne Marie Brix Poulsen, Struer Kommune 
Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 
Byrådsmedlem Frank Heidemann-Sørensen, Ikast-Brande Kommune 
Byrådsmedlem Orla Østerby, Lemvig Kommune 
Formand for PLO Midtjylland Karsten Svendsen 
Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Holger Fischer  
 
Afbud:  
2. viceborgmester Ulla Tørnæs (Holstebro Kommune) 
Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Søren Svenningsen 
 
Tilstedeværende for administrationerne:  
Sundhedsdirektør Anders Kjærulff (Holstebro Kommune) 
Sundhedsdirektør Inger-Lise Katballe (Ikast-Brande Kommune) 
Konsulent Jonna Holm Pedersen (KKR) 
Chefkonsulent Lisbeth Trøllund Andersen (PLO-M) 
Koncerndirektør Anne Jastrup (Region Midtjylland) 
Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Midtjylland) 
Kontorchef Jens Bejer Damgaard (Region Midtjylland) 
Fuldmægtig Kristoffer Stegeager (Region Midtjylland) 
Chefkonsulent Helle Hygum (Region Midtjylland) (ref.).  
 
 
 

1. Velkomst, baggrund for og konstituering af 

praksisplanudvalget 

Praksisplanudvalget tiltrådte, at Carl Johan Rasmussen udpeges som formand 
for udvalget. Der var enighed om, at udpegning af eventuel næstformand 
afventer offentliggørelsen af den endelige bekendtgørelse. Såfremt 
næstformandskabet skal varetages af regionerne indstilles Jørgen Nørby som 
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næstformand i udvalget.   
 
Herefter introducerede Carl Johan Rasmussen til det kommende arbejde i praksisplanudvalget og 
bemærkede i den sammenhæng, at der også tidligere er udarbejdet og vedtaget praksisplaner 
senest i 2009, hvor der også var fokus på lægedækningen.  
 
Carsten Svendsen bemærkede, at der i foråret 2013 forelå en næsten færdig praksisplan, som 
kunne være inspiration for det arbejde, som nu igangsættes.  
 
Anders Kjærulff konstaterede hertil, at der er behov for et tydeligere kommunalt fokus på det 
udkast, som allerede foreligger.  

 
2. Godkendelse af forretningsorden for praksisplanudvalget 
Niels Borring kommenterede indledningsvist følgende bestemmelser i forretningsordenen: 
 
§4, idet kommunerne ønskede tilføjet, at dagsordensforberedelsen foregår i dialog med de øvrige 
parter herunder kommunerne 
§6, idet kommunerne konstaterer, at bestemmelsen åbner mulighed for, at praksisplanudvalgets 
repræsentanter kan suppleres administrativt fra de respektive kommuner 
§7, idet der bør foretages en sproglig præcisering af, hvordan mødeplanen fastlægges, da dette 
sker for det indeværende kalenderår 
§7, stk. 2, idet denne bestemmelse bør revideres og i den sammenhæng bør det indskærpes, at en 
part ikke alene kan begære et ekstra møde afholdt. 
§7, stk. 5, idet kommunerne har brug for mere tid til forberedelse, end hvad dagsordenens 
udsendelse 1 uge i forvejen muliggør 
 
Anne Jastrup bemærkede:  

- i forhold til §4, at bekendtgørelsen entydigt placerer sekretariatsforpligtelsen hos regionen, 
men at der naturligvis vil blive lagt vægt på en god dialog omkring dagsordenen, som 
naturligt vil kunne forankres i den administrative arbejdsgruppe (jf. punkt 6). Om end 
tidsplanen frem til 1. maj indebærer en forceret proces, som må accepteres i en 
overgangsperiode 

- i forhold til §7, at forretningsordenen retter sig mod praksisplanudvalgets funktionsperiode 
2014-2018, hvor mødeplanen for det efterfølgende år vil blive forelagt praksisplanudvalget 
til godkendelse inden det indeværende års afslutning 

- i forhold til §7, stk. 2, at bekendtgørelsen netop præciserer mindretalsbeskyttelsen 
igennem samme formulering som anvendt i forretningsordenen, hvorfor den bør 
fastholdes heri. Dog kan udvalget udtrykke væsentligheden af, at muligheden for at 
begære et møde afholdt bør reserveres til parterne og ikke medlemmerne på individbasis.  

- i forhold til §7, stk. 5, at sekretariatet naturligvis gerne vil bidrage til mulighed for 
koordination i kommunerne, hvorfor udsendelsen af dagsordenen som grundregel 
udsendes mere end 7 dage før mødets afholdelse. Dog vil det være umuligt at 
imødekomme dette ønske i processen frem til 1. maj 2014, hvor mødefrekvensen er høj.  

 
På denne baggrund tilsluttede udvalget sig følgende ændringer i kommissoriet:  
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§7, stk. 5: Dagsordenen til møderne i Praksisplanudvalget fremsendes som hovedregel til udvalget 

10 dage forud for mødet. Dagsordenen bilægges det nødvendige materiale som grundlag for 

behandling af emnerne.  

 

Forretningsordenen i revideret form er vedlagt.  
 

Samtidig udtrykte repræsentanter for såvel region, kommuner og almen praksis enighed i 
forståelsen af, at forretningsordenens bestemmelse om muligheden for at begære et møde 
reserveres til situationer, hvor ikke bare én person men én part begærer et ekstra møde. 
 
Carsten Svendsen bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsen i PLO- Midtjylland er på valg hvert 2. 
år, hvorfor der kan komme udskiftning af repræsentanterne i perioden, samt at det er væsentligt, 
at mødemateriale udover e-dagsorden udsendes på mail.  

 
3. Målet med praksisplanudvalgets arbejde 
Carl Johan Rasmussen beskrev i sit oplæg under punktet rammen for praksisplanudvalgets arbejde 
med praksisplanen, og lagde i den sammenhæng vægt på, at praksisplanen skal bidrage til at 
nydefinere samarbejdet mellem de praktiserende læger, kommunerne og regionen.  
 

Det blev i den sammenhæng endvidere uddybet at de omstændigheder, som danner ramme for 
udarbejdelse af praksisplanen hhv. overenskomstforhandlingerne og arbejdet med 
sundhedsaftalen sammen med bekendtgørelsens bestemmelse om tidsfrist d. 1. maj 2014 
betyder, at arbejdet med praksisplanen må pågå i to tempi. Således foreslås det som beskrevet i 
kommissoriet udarbejdelse af en 1. version, som skal foreligge pr. 1. maj, og en 2. og revideret 
version, som udarbejdes fra efteråret 2014.  
 
Carl Johan redegjorde i sit oplæg desuden for, at det er regionens ønske, at den 1. version af 
praksisplanen har som sit hovedfokus at fastlægge redskaber til at sikre lægedækningen hhv. i de 
udsatte områder i regionen, og på kommunale aflastningspladser/akutpladser. 
 
I forlængelse af oplægget opfordrede Carsten Svendsen til, at løsningerne i forbindelse med 
udarbejdelse af praksisplanen findes i enighed. I relation til lægedækningssituationen bemærkede 
han, at der høres nye positive toner fra de yngre læger som snart er færdigt uddannede i forhold 
til at praktisere i de områder, som er længst beliggende fra de store byer.  
 
Anders Kjærulff og Orla Østerby bemærkede desuden, at løsninger for det nære sundhedsvæsen 
og fokus herpå bør være centralt i udvalgets arbejde og i særdeleshed i arbejdet med den 2. 
version af praksisplanen.  
 

4. Godkendelse af kommissorium for praksisplanudvalget  
Kommissoriet for praksisplanudvalget blev godkendt. Dog aftaltes, at der tilføjes prosa omkring 
dokumentets dynamiske karakter, således at det kan revideres, når der tages fat på 2. version af 
praksisplanen. 
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5. Tidsplan for og milepæle i processen 
Praksisplanudvalget tilsluttede sig overordnet tidsplanen for udarbejdelse af 1. version af 
praksisplanen. Følgende ændringer af mødeplanen blev besluttet:  
 
Mødet d. 18. marts afholdes kl. 14-17 i Viborg 
Mødet d. 3. april afholdes kl. 12-15 i Århus 
Mødet d. 29. april afholdes kl. 14-17 i Viborg 
 
Mødet d. 23. maj udgår af mødeplanen i stedet gennemføres en skriftlig tilbagemelding til 
praksisplanudvalget med Sundhedsstyrelsens kommentarer.  
 
Mandag d. 24. marts kl. 17-21 fastlægges desuden som tidspunkt for ide og dialogmøde med 
kommuner og almen praksis med henblik på orientering om baggrund og proces og mulighed for 
inputs fra de fremmødte.  
 
Det blev desuden besluttet, at der forelægges et nyt forslag til mødeplan for perioden fra 
sommerferien og til slut 2014 på det kommende møde. 
 

6. Nedsættelse af en tværgående administrativ arbejdsgruppe 
Praksisplanudvalget godkendte nedsættelsen af en tværgående administrativ arbejdsgruppe, som 
arbejder ud fra det beskrevne kommissorium.  
 
KKR melder tilbage til sekretariatet med navnene på 2-3 repræsentanter for kommunerne. 
Efterfølgende er Kirsten Vinther Løgsted (Holstebro Kommune), Birgitte Holm Andersen (Favrskov 
Kommune) og Jonna Holm Pedersen (KKR) udpeget.  
 
PLO –Midtjylland udpeger Lisbeth Trøllund Andersen til at indgå i gruppen.  
 
Fra Region Midtjylland deltager Kristoffer Stegeager og Helle Hygum som faste repræsentanter. 
Derudover vil der efter behov kunne trækkes på andre ressourcer fra afdelingen.  

 

7. Eventuelt  
Ingen bemærkninger under eventuelt. 


