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1-01-72-13-14 

1. Godkendelse af referat fra Praksisplanudvalgets møde d. 25. april 2014 og 
godkendelse af revideret referat af Praksisplanudvalgets møde d. 3. april 2014 

 

Sekretariatet indstiller, 

at referatet af mødet i Praksisplanudvalget d. 25. april 2014 godkendes 

at revideret referat af mødet i Praksisplanudvalget d. 3. april 2014 godkendes 
 

Beslutning 

Referaterne fra hhv. mødet d. 3. april 2014 og mødet d. 25. april 2014 blev godkendt.  
 

Bilag 

• Revideret referat af 3. møde i praksisplanudvalget 4 april 2014_revideret 13.maj 
• Referat250414PPU 
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2. Forslag til praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland 

 

Sekretariatet indstiller, 

at udkast til praksisplan for almen praksis drøftes med henblik på færdiggørelse og 
fremsendelse til Sundhedsstyrelsen 

 

Sagsfremstilling 

 
På det seneste møde i Praksisplanudvalget blev et udkast til praksisplanen for almen 
praksis drøftet og der er herefter sket en yderligere bearbejdning i kredsen af admini-
strative repræsentanter.  
  
På denne baggrund vedlægges det endelige udkast til 1. del af praksisplanen vedrørende 
lægedækning.  
  
Sundhedsstyrelsen er tidligere orienteret om, at der sker fremsendelse af planen for Re-
gion Midtjylland ultimo juni og altså på baggrund af mødet i Praksisplanudvalget.  
  
Som det fremgår af punkt 3 vedrørende videre proces, skal planen sendes i høring i bl.a. 
kommuner og almen praksis fra d. 22. august til 22. september på baggrund af den for-
ventede tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen medio august. 
 

Beslutning 

Praksisplanudvalget drøftede det konkrete udkast til praksisplan herunder særligt mål-
sætninger og anbefalinger på hhv. s. 3-7, hvor disse er resumeret, og i teksten s. 8-15. 
Følgende substantielle ændringer blev aftalt:  
 

 Der var enighed om at fjerne ”dot 3” i anbefalingen vedr. kontinuitet og nærhed i 
lægebetjeningen, da denne anbefaling har et indhold som modsvarer ”dot 2” i 
målsætningen 

 Anbefalingen under målsætningen om nyttiggørelse af almen medicinske special-
lægekompetencer blev drøftet. Karsten Svendsen udtrykte uenighed i anbefalin-
gen, om at begrænse tildeling af vagtlægeydernummer til 1 år med den begrun-
delse, at der ikke er viden om konsekvenserne af en sådan ændring, og om det 
overhovedet gavner rekrutteringssituationen i lægedækningstruede områder. 
Det blev besluttet, at anbefalingen ændres til ”en fortsat begrænsning”. 

 Anbefalingen om lægedækning af borgere med mere end 15 km til egen læge 
blev derefter drøftet. Karsten Svendsen udtrykte uenighed i anbefalingen om, at 
en aftale om sygebesøg ud over 15 km varetages af stedlig læge efter aftale 
med egen læge. PLO-Midtjylland mener, at der er brug for en mere fleksibel mo-
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del, hvor det afhængig af den konkrete situation skal aftales nærmere om hhv. 
egen læge, stedlig læge eller evt. plejehjemsansat læge, varetager sygebesøget.  
Det blev besluttet, at PLO-Midtjyllands forslag tilføjes afsnittet.  

 
Derudover var der enighed om, som besluttet under punkt 4, at tilføje sætning i afsnit 7 
vedr. den overenskomstmæssige aftale om videre drøftelse af opgaveglidning. 
 
Endelig blev det aftalt, at tabel 1 udgår og figur 3 suppleres med en forklaring.    
 

Bilag 

• 130614_til praksisplanudvalget 
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3. Milepæle for 2. halvår 2013 og organisering af det videre arbejde med praksis-
planen 

 

Sekretariatet indstiller, 

at der i organiseringen omkring Praksisplanudvalget nedsættes en administrativ 
styregruppe, som erstatter den administrative arbejdsgruppe 

  
at den detaljerede planlægning af tids- og procesplanen for hhv. 2. del af praksis-

planen og det videre arbejde med de relevante dele af 1. del af praksisplanen 
sker i regi af den administrative styregruppe 

  
at forslag til tids- og procesplan forelægges Praksisplanudvalget på mødet d. 24. 

september 2014 
 

Sagsfremstilling 

 
Første del af praksisplanen vedrørende lægedækning fremsendes til Sundhedsstyrelsen 
ultimo juni, og der forventes svar medio august. Herefter gennemføres en høring af en 
måneds varighed af bl.a. kommuner og praktiserende læger.  
  
Det indgår i det udkast til praksisplan, som er vedlagt under punkt 2, at en del af anbe-
falingerne skal udfoldes yderligere sammen med arbejdet med 2. del af praksisplanen, 
som påbegyndes efter sommerferien. Det drejer sig bl.a. om den del af anbefalingerne 
som vedrører lægedækning af borgere, som bor eller opholder sig mere end 15 km fra 
egen læge.  
   
Processen for udarbejdelse af 2. del af praksisplanen foreslås tilrettelagt, så der opnås 
mere arbejdstid mellem møderne end, hvad der har været muligt for 1. del af praksis-
planen på grund af de tidsmæssigt overordnede rammer. Samtidig vil det indgå i plan-
lægningen af processen, at opstarten til udarbejdelse af 2. del af praksisplanen får en 
karakter, hvor Praksisplanudvalget har mulighed for at sætte retning for det videre ar-
bejde med 2. del af praksisplanen.  
  
På nuværende tidspunkt planlægges med udgangspunkt i nedenstående overordnede 
milepæle for 2. halvår af 2014. Der er imidlertid behov for en mere detaljeret planlæg-
ning af hhv. processen for 2. del af praksisplanen og processen vedr. anbefalingerne fra 
1. del. Denne planlægning henlægges til den administrative styregruppe, som foreslås 
nedsat (jvf. nedenstående), hvorefter en endelig tids- og procesplan fremlægges til 
Praksisplanudvalgets godkendelse på det første møde efter sommerferien.  
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De overordnede milepæle er indtil videre følgende:  
  

• Medio august: Forventet svar fra Sundhedsstyrelsen vedr. 1. del af praksisplanen 
• 22.8-22.9: Bred høring af 1. del af praksisplanen vedr. lægedækning 
• 24.9: Møde i Praksisplanudvalget (allerede fastsat dato) 
• 6.11: Møde i Praksisplanudvalget (allerede fastsat dato) 
• 15.12: Møde i Praksisplanudvalget (allerede fastsat dato) 

  
Nedsættelse af en administrativ styregruppe 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med den første del af praksisplanen fore-
slås den administrative arbejdsgruppe omdannet til en administrativ styregruppe, og 
repræsentationen udvidet med administrative ledelsesmæssige repræsentanter. Et kort-
fattet kommissorium vedlægges. 
 

Beslutning 

Praksisplanudvalget besluttede, at der nedsættes en administrativ styregruppe med en 
repræsentation svarende til den beskrevne i kommissoriet.  
 
Det tilføjes kommissoriet, at der kan deltage repræsentanter fra DSAM og f.eks. specia-
leråd i møderne i den administrative styregruppe.  
 

Bilag 

• Kommissorium for den administrative styregruppe 
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4. Punkt fra PLO-M: Løbende overvågning af udviklingen i opgavefordelingen.  

 

PLO-M indstiller følgende, 

at Praksisplanudvalget aftaler med praksiskonsulentordningen i kommunerne og 
regionen, hvordan praksiskonsulenterne løbende kan orientere Praksisplanud-
valget om planlagte ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner, almen 
praksis og regionen, 

at Praksisplanudvalget orienterer kommuner, almen praksis og region om, at Prak-
sisplanudvalget skal orienteres om planlagte ændringer i opgavefordelingen 
mellem de tre parter, og 

at ”løbende overvågning af udviklingen i opgavefordelingen” bliver et fast punkt på 
Praksisplanudvalgets dagsorden. 

 

Sagsfremstilling 

 

I forbindelse med indgåelsen af forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for almen 
praksis aftalte RLTN og PLO den 5. marts 2014 følgende: 

”PLO og RLTN har en forventning om, at parterne i praksisplanudvalgene – som led i 
arbejdet med at sikre bedre sammenhæng i indsatsen – løbende følger udviklingen i op-
gavefordelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehusene.” 

Det foreslås, at Praksisplanudvalget drøfter, hvordan udvalget løbende kan følge opgave-
fordelingen. Det foreslås i den forbindelse, at inddrage praksiskonsulentordningen på 
sygehusene og i kommunerne. Praksiskonsulenterne har tæt kontakt med alle tre parter 
og vil derfor hurtigt kunne orientere praksisplanudvalget, når der er ændringer på vej i 
opgavefordelingen mellem de tre parter. 

For at lette praksiskonsulenternes arbejde foreslås, at Praksisplanudvalget skriver til alle 
tre parter med orientering om, hvordan udvalgets fokus på den løbende udvikling i op-
gavefordelingen konkret vil blive tilrettelagt. Orienteringen bør ledsages af en opfordring 
til, at praksiskonsulenten orienteres i god tid inden, der gennemføres ændringer i ar-
bejdstilrettelæggelsen, der vil kunne give anledning til ændringer i arbejdsmængden hos 
én af de to øvrige parter. 
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Beslutning 

Punkt 4 blev efter forslag fra PLO-Midtjylland behandlet som punkt 2 forud for drøftelse 
af udkast til praksisplan.  
 
Carl Johan Rasmussen kommenterede indledningsvist indstillingen fra PLO-Midtjylland. 
Han bemærkede, at enigheden fra overenskomstforhandlingerne selvfølgelig skal inddra-
ges i Praksisplanudvalgets videre arbejde, men at Praksisplanudvalget bør drøfte forskel-
lige løsninger mere indgående.  
 
Karsten Svendsen redegjorde i den sammenhæng for PLO-Midtjyllands opfattelse, at 
praksiskonsulenterne, som netop har relation til alle tre parter, oplagt kan varetage op-
gaven med at give tilbagemeldinger om nye opgaver.  
 
Kjeld Martinussen bemærkede, at praksiskonsulenternes arbejde og opgaver er at sikre 
en fornuftig kvalitetsopfølgning og udvikling i forhold til de trufne organisatoriske beslut-
ninger, og den nye kvalitetsorganisation ikke rummer en monitoreringsopgave, som det 
foreslås. En sådan opgave vil bedre kunne varetages som en del af klyngesamarbejdet.  
 
Anders Kjærulff nævnte, at der også vil være forskel på opgavers størrelser, hvilket bør 
inddrages, hvor nogle opgaver har opskaleringsniveau, mens andre er i mindre skala.   
 
I relation til praksisplanens 1. del var der enighed om at tilføje en hensigtserklæring om, 
at der i 2. del af praksisplanen tages stilling til håndteringen af det aftalte vedr. opgave-
glidning.  
 
 


