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Kommissorium
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i
Region Midtjylland
§ 1 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets (KEU) formål
Udvalget skal have et strategisk fokus på kvalitetsudvikling i almen
praksis i Region Midtjylland. Det er udvalgets formål at fastlægge
strategier og handleplaner for udvikling af kvaliteten i almen praksis
og være med til, at sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb ved
sektorovergange.
Det overordnede mål er at arbejde med kvalitetsudvikling,
organisationsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger
og praksispersonale i regionen. Målet er at sikre og forbedre
borgernes sundhedsmæssige tilstand gennem:







patientrettet forebyggelse
undersøgelse og behandling af høj professionel standard
effektiv ressourceudnyttelse
sammenhæng i patientforløb
høj patientsikkerhed
høj patienttilfredshed.

Det er målet at få fastlagt en god klinisk praksis med hensyn til
udredning, henvisning og behandling for alle praktiserende læger i
Region Midtjylland og mindske unødvendig variation i diagnostik og
behandling..
Kvalitetsudviklingsarbejdet skal i vid udstrækning baseres på evidens,
og forskning i almen praksis skal indgå i arbejdet.
§ 2 Nedsættelse og sammensætning.
Udvalget er nedsat i henhold til § 104 i Landsoverenskomsten for
almen lægegerning.
Udvalget består af 8 - 12 ordinære medlemmer. 6 medlemmer
udpeget af PLO-Midtjylland, 4 medlemmer udpeget af Regionsrådet i
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Region Midtjylland og 2 medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet.
Udvalget er et underudvalg under Samarbejdsudvalget og fungerer som en ”bestyrelse” for
kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis.
Udvalget kan beslutte at tilknytte faglig rådgivning. Det Regionale Kvalitetsteam fungerer som
faglig rådgiver for udvalget og kommer med faglige indstillinger til sager, der behandles i
udvalget.
Sekretariatet udarbejder en årlig statusrapport for kvalitetsudviklingsområdet og
efteruddannelsesområdet til forelæggelse i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.
§ 3 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejdsgrundlag og beføjelser
Stk. 1. Udvalgets overordnede ramme er udstukket jf. Landsoverenskomstens § 105 og note
til § 105.
Stk. 2. Det er udvalgets opgave at fremme arbejdet med kvalitets- og organisationsudvikling
samt efteruddannelse i almen praksis i Region Midtjylland bl.a. inden for følgende områder:
-

-

Bidrager til implementering af nye overenskomster og monitorering heraf
Understøtter arbejdet med det nationale kvalitetsprogram og det tilknyttede
forbedringsarbejde.
Bidrager til informationsformidling af kvalitetsinitiativer igangsat af det regionale
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg og det nationale Program for kvalitetsudvikling i
almen praksisMedvirker til at understøtte klyngedannelse og det datadrevne
kvalitetsarbejde i kvalitetsklyngerne og monitorere på effekterne af igangsatte
kvalitetsinitiativer
Understøtter arbejdet med effektive, smidige og sammenhængende patientforløb i
samarbejde med hospitaler og kommuner baseret på dokumenterede proaktive og
planlagte forløb , herunder at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser
Medvirker til udvikling af forebyggende indsatser og tidlig opsporing af sygdom i almen
praksis og implementering heraf, herunder et praksisfokus på aktiv dialog med
patienter og patienters egenomsorg
Understøtter arbejdet med at indføre ny teknologi og telemedicin i almen
praksisUnderstøtter arbejdet med patientsikkerhed i almen praksis.
Understøtter alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre, og udvikle
kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi
Bidrager til forskning og formidling af ny viden med relevans for almen praksis,
herunder sundhedstjenesteforskning
Overordnet monitorerer på igangsatte initiativer.

Stk. 3. Udvalget udarbejder en strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i
Region Midtjylland, idet der sikres sammenhæng til kvalitetsudviklingen i det øvrige
sundhedsvæsen. En strategi tager afsæt i Det Nationale Kvalitetsprogram med 8 nationale mål
samt i Region Midtjyllands Sundhedsplan, sundhedsaftale, praksisplan, den overordnede
regionale kvalitetsstrategi samt behov og visioner, der udgår fra almen praksis. Forslag til
strategi udarbejdes under medvirken af de tilknyttede kvalitetsteam med bistand fra KEUsekretariatet.
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Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget kan inden for de overenskomstfastsatte puljemidler
bevilge midler til indsatser, der bidrager til at udvikle almen praksis, og som har et sigte, der
kan udbredes til alle praktiserende læger eller hele sundhedsvæsenet. Indsatser skal bidrage
til viden om og udvikling af arbejdsgange i almen praksis, som tilgodeser mulighed for
tværsektoriel kommunikation, forskellige konsultationsformer, tilgængelighed,
patientsikkerhed og arbejdsmiljø set fra et patient – og praksisperspektiv. Indsatserne kan
initialt være større eller mindre. Udviklingstiltag, der støttes, skal evalueres og formidles. Der
ydes fortrinsvis støtte til projekter, som ligger indenfor de emner, som er fastlagt i strategien.
KEU er ansvarlig for, at godkendte indsatser evalueres og fokuserer på, om der er
perspektiver for skalering til alle praksis i Region Midtjylland.
KEU er aktivt medvirkende til at fremme udviklingsområder og projekter under strategien.
KEU understøtter projekter ind i almen praksis eller tværsektorielt, som giver ny viden, har høj
aktualitet eller høj politisk prioritet. KEU understøtter projekter på forkant af udviklingen.
KEU behandler ansøgninger fra praktiserende læger, forskningsenheder,
praksiskvalitetsorganisation m.m. KEU kan af egen drift tage initiativer på kvalitetsområdet.
Der lægges vægt på, der gennemføres pilotprojekter eller prøvehandlinger, bl.a. i regi af
udviklingspraksis med udgangspunkt i udviklingen af de praksisnære rammer, som praksis er
organiseret ud fra.
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget yder sædvanligvis ikke støtte til varig drift.
§ 4 Økonomi.
Udgifter forbundet med Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets aktiviteter finansieres af de
midler, der er fastlagt i § 104 - 106 i Landsoverenskomsten for almen lægegerning.
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler kan anvendes til honorering af deltagende
praksis, projektansatte, tilknyttede konsulenter og medarbejdere og til afledte projektudgifter.
Støtte til efteruddannelsesinitiativer skal være fagligt relevante, fx nationale kliniske
retningslinjer, DSAM vejledninger, forløbsbeskrivelser m.m.
Projekter, hvori indgår honorering af praktiserende læger, baserer sig på et
blokhonoreringsprincip med udbetaling 1 – 2 gange årligt, hvor det er hensigtsmæssigt.
KEU kan afsætte løbende puljemidler til kompetenceudvikling af praksiskvalitetsorganisationen
MidtKraft samt en pulje til udvikling af for-projekter med mulighed for frikøb af praktiserende
læger.
Regnskabsføringen for udvalgets virke varetages af udvalgets sekretariat. Det endelige
årsregnskab skal foreligge senest den 1. april det efterfølgende år.
KEU har et medansvar for, at de årlige tilførte puljemidler løbende anvendes, og at der ikke
ophobes større uforbrugte puljebeløb. Evt. uforbrugte midler skal, jf. overenskomsten,
overføres fra år til år.
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§ 5 Sagsbehandlingen
Forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt,
partshøring, klagevejledning og tavshedspligt gælder for sagsbehandlingen af afgørelsessager i
udvalget.
§ 6 Ændringer i kommissoriet.
Ændringer og / eller tilføjelser til kommissoriet kan kun finde sted med Samarbejdsudvalgets
godkendelse.

-----------------------------------------------------
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