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Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:  

Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen, Region Midtjylland 

Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby, Region Midtjylland 

Regionsrådsmedlem Hanne Roed, Region Midtjylland 

Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 

Medlem af kommunalbestyrelsen Anne Marie Brix Poulsen, Struer Kommune 

Formand for PLO Midtjylland Karsten Svendsen 

Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Søren Svenningsen 

Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Holger Fischer  

 

Afbud:  

Medlem af kommunalbestyrelsen Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande Kommune 

Medlem af kommunalbestyrelsen Orla Østerby, Lemvig Kommune 

2. viceborgmester Ulla Tørnæs, Holstebro Kommune 

 

Tilstedeværende for administrationerne:  

Sundhedsdirektør Anders Kjærulff (Holstebro Kommune) 

Sundhedsdirektør Kate Bøgh (Favrskov Kommune) 

Konsulent Jonna Holm Pedersen (KKR) 

Konsulent Sine Møller Sørensen (KKR) 

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund Andersen (PLO-M) 

Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Midtjylland) 

Kontorchef Jens Bejer Damgaard (Region Midtjylland) 

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager (Region Midtjylland) 

Chefkonsulent Helle Hygum (Region Midtjylland) (ref.).  
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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 18. juni 2014 

 

Sekretariatet indstiller, 

at referatet fra mødet d. 18. juni 2014 godkendes 
 

Sagsfremstilling 

 
./. Der vedlægges referat af mødet  
 

Beslutning 

Det blev aftalt at tilrette afsnit 3 på sidste side under punktet om løbende overvågning af 
udviklingen i opgavefordelingen. 
 

Bilag 

• Referat180614 
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2. Status for 1. del af praksisplanen 

 

Sekretariatet indstiller, 

• at konsekvensrettelsen af 1. del af praksisplanen godkendes 
• at høringen af 1. del af praksisplanen igangsættes 

i. at høringsperioden har en varighed fra 1/10 2014 til 1/12 2014 
ii. at høringen involverer alle kommuner og alle praktiserende læger 

 

Sagsfremstilling 

 
Efter indsendelse af 1. del af praksisplanen til Sundhedsstyrelsen har Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse udsendt bekendtgørelse vedr. lægevalg i høring, som ef-
terfølgende er trådt i kraft pr. 1. september 2014.  
  
Udarbejdelsen af praksisplanens 1. del skete under den forudsætning, at bekendtgø-
relsen ville stadfæste borgeres ret til sygebesøg, sikret af regionen, også ved valg af 
læge udover 15 km.  
  
Dette er imidlertid ikke indholdet af den bekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. 
september 2014. Ifølge denne har borgerne frit lægevalg udover 15 km dog således, 
at borgeren dermed frasiger sig retten til sygebesøg. Det er dog samtidig præciseret, 
at den borger, som ikke kan vælge frit mellem 2 læger inden for 15 km fra egen bo-
pæl, og som på den baggrund vælger læge mere end 15 km fra bopælen, skal infor-
meres om, at egen læge ikke er forpligtet til at gennemføre sygebesøg. Det er heref-
ter en regional forpligtelse at stille sygebesøg eller transportordning til rådighed.  
  
Styregruppen bag Praksisplanudvalget har besluttet at afvente igangsættelse af hø-
ring af 1. del af praksisplanen, førend planen er konsekvensrettet i henhold til ind-
holdet af   den nye bekendtgørelse jf. ovenfor, og Praksisplanudvalget har fået fore-
lagt en           revideret plan til godkendelse (de foretagne rettelser er markeret i 
vedlagte bilag)  
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Beslutning 

Høringsversionen af 1. del af praksisplanen blev godkendt. Det blev besluttet at hørings-
periodens varighed er fra 1. oktober til 1. december. Høringen involverer praktiserende 
læger og kommuner i regionen.  
 

Bilag 

• Version160914 
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3. Proces for arbejdet med 2. del af praksisplanen i efteråret 2014 og foråret 2015  

 

Sekretariatet indstiller, 

• at arbejdet med anbefalingerne fra 1. del af praksisplanen vedr. sygebe-

søg videreføres som en del af 2. del af praksisplanen 
i. at styregruppen bag praksisplanudvalget anmodes om at udarbejde 

modeller for sygebesøg inkl. akutpladser og samtaleterapi til mødet 

i Praksisplanudvalget d. 15. december  
• at arbejdet med anbefalinger og målsætninger for opgavebeskrivelsen i 2. 

del af praksisplanen påbegyndes på nærværende møde d. 24. september 

og konkretiseres yderligere i løbet af foråret 2015.  
• at mødeplanen for 2015 fastlægges 

 

Sagsfremstilling 

 
Styregruppen bag Praksisplanudvalget har på deres møde d. 27. august 2014 god-
kendt en procesplan for arbejdet med 2. del af praksisplanen .  
  
Procesplanen betyder for det første, at mødeplanen for Praksisplanudvalget er let re-
videret, idet det tidligere planlagte møde d. 6. november foreslås aflyst af hensyn til, 
at styregruppen opnår tilstrækkelig arbejdstid mellem deres møder. I efteråret 2014 
afholdes der således udover mødet d. 24. september, et møde d. 15. december.  
  
Procesplanen betyder for det andet, at arbejdet med 2. del af praksisplanen i efter-
året vil følge 2 spor:  
  
Det første spor omfatter en videreførelse af forhandlinger om de ydelser, som er ud-
lagt fra den centrale overenskomst – hhv. sygebesøgsaftale inkl. model for akutplad-
ser (på baggrund af beslutning i 1. del af praksisplanen) og samtaleterapi. Der plan-
lægges efter, at Praksisplanudvalget på sit møde d. 15. december får fremlagt for-
slag til modeller for disse områder med henblik på, at Praksisplanudvalget på denne 
baggrund kan fremsætte anbefalinger på området. 
  
Det andet spor omfatter igangsættelse af arbejdet med det øvrige indhold i 2. del af 
praksisplanen, som har hovedfokus på opgavevaretagelsen i almen praksis – tvær-
sektorelt og i det øvrige sundhedsvæsen. Som det fremgår af dagsordenen påbegyn-
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des målsætningsdrøftelsen for 2. del af praksisplanen på nærværende møde i Prak-
sisplanudvalget.  
  
I foråret 2015 vil arbejdet med konkretisering af målsætninger og anbefalinger for 2. 
del af praksisplanen blive intensiveret. Dette vil ske i takt med, at de initiativer, som 
praksisplanens indhold har sammenhæng med, endeligt afklares. Det drejer sig dels 
om sundhedsaftaleprocessen og afrapportering af Regeringens udvalg vedr. almen 
praksis.  
  

 

Beslutning 

Det blev besluttet, at processen for udarbejdelse af 2. del af praksisplanen tilrettelægges 
som foreslået. Det betyder for det første, at styregruppen anmodes om at udarbejde 
modeller for sygebesøg inkl. sygebesøg på akutpladser, som forelægges Praksisplanud-
valget på førstkommende møde d. 15. december 2014. For det andet konkretiseres mål-
sætninger for 2. del af praksisplanen til anbefalinger i løbet af foråret i takt med at f.eks. 
sundhedsaftalen foreligger endelig godkendt.  
 
Der var tilslutning til den foreslåede mødeplan for Praksisplanudvalget for 2015. Efter 
mødet har PLO imidlertid meddelt, at forslaget om afholdelse af møde d. 24.2 2015 kol-
liderer med et større anlagt landsdækkende møde vedr. visionsprocessen for PLO. Der 
udsendes særskilt mail vedr. en alternativ mødedato i februar/marts 2015.  
 
Følgende mødetidspunkter for Praksisplanudvalget er således på nuværende tidspunkt 
besluttet: 
 
Torsdag d. 30.4 kl. 14.00-17.00 
Mandag d. 8.6 kl. 14.00 -17.00 
Onsdag d. 23.9 kl. 14.00-17.00 
Tirsdag d. 15.12 kl. 14.00-17.00  

Bilag 

• Mødeplan 2015 
• Procesoverblik 
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4. Målsætninger for 2. del af praksisplanen 

 

Sekretariatet indstiller, 

• at målsætningerne for 2. del af praksisplanen drøftes på grundlag af hhv. kom-

munale, regionale og praktiserende lægers tilkendegivelser af de vigtigste ind-

holdsmæssige prioriteringer med udgangspunkt i følgende to spørgsmål: 
- Hvilke overordnede visioner for almen praksis’ rolle i det nære sundhedsvæsen  skal 
praksisplanens 2. del prioritere? 
- Hvilke konkrete emner skal indgå i beskrivelsen af almen praksis’ opgavevaretagelse i 

2. del af praksisplanen? 
 

Sagsfremstilling 

 
  
Som det fremgår af procesbeskrivelsen (punkt 3) foreslås det, at der i efterårets ar-
bejde med praksisplanen tages hul på de overordnede målsætninger for 2. del af 
praksisplanen.  
  
I overensstemmelse med vejledningen for udarbejdelse af praksisplanen for almen 
praksis skal 2. del af praksisplanen have hovedfokus på opgaverne i almen praksis 
herunder kvalitet og tilgængelighed.  
  
De overordnede visioner for almen praksis’ opgaver er beskrevet i udviklingskontrak-
ten mellem Regionernes Takst og Lønningsnævn (RTLN) og PLO, som er er en del af 
overenskomsten. I relation til almen praksis’ rolle og opgaver i det tværsektorielle 
samarbejde er sundhedsaftalen endvidere retningsgivende. Visioner for almen prak-
sis’ rolle i sundhedsvæsenet indgår desuden i Regeringens sundhedsudspil ”jo før, jo 
bedre”, som må forventes at indgå i finanslovsforhandlingerne. Vicedirektør Kjeld 
Martinussen præsenterer disse rammebetingelser i et kort oplæg på mødet.  
  
Som udgangspunkt for den efterfølgende drøftelse er der udarbejdet en disposition 
for 2. del af praksisplanen. Dispositionen har som formål at udgøre en reference-
ramme for Praksisplanudvalgets drøftelse af de væsentligste prioriteringer i 2. del af 
praksisplanen. Drøftelsen skal være retningsgivende for det efterfølgende arbejde i 
styregruppen med udarbejdelse af tekstforslag til målsætningsbeskrivelsen til 2. del 
af praksisplanen.  
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Beslutning 

PLO-M, kommunerne og regionen præsenterede deres oplæg til visioner og konkrete 
temaer i 2. del af praksisplanen. De anvendte slides vedlægges referatet. 
 
PLO-M nævnte i den sammenhæng, at der foregår en visionsproces i PLO, som vil få be-
tydning for PLO-M’s bidrag til praksisplanen, samt at det er opfattelsen, at nye opgaver 
til almen praksis skal følges af ressourcer.    
 
Sikring af lægedækning på akutpladser blev nævnt som konkret tema udover en række 
andre herunder samtaleterapi, opfølgende hjemmebesøg, FMK, medicingennemgang mv.  
 
Der var tilslutning til, at den centrale drøftelse i forbindelse med praksisplanens udarbej-
delse handler om, hvor opgaverne bedst varetages i det nære sundhedsvæsen med hen-
blik på identifikation af almen praksis’ opgaver, hvilket er centralt i praksisplanens 2. 
del.  

Bilag 

• Den udviklingsorienterede del af kontrakten for almen praksis 
• Politiske 20visioner 20sundhedsaftalen 20- 20høringsversion 
• Sundhedsaftale 20høringsversion 
• Sundhedsudspil_Jo_f_r_-_jo_bedre 
• Foreløbig disposition for 2. del af praksisplanen 
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5. Eventuelt  

 

Beslutning 

Ingen punkter.  
 
  
 
 


