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1.1	|	Indledning

Hermed præsenteres praksisplanen om almen praksis 

2015-2018 for Region Syddanmark. 

Praksisplanudvalget skal i henhold til sundhedsloven i hver 

valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen  

praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Praksisplanen skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens  

gennemførelse i forhold til almen praksis

Planen er delt op i to – en politisk del og en mere beskrivende 

del. 

I den politiske del præsenteres visionen for udviklingen af  

almen praksis, med fokus på bl.a. service, tilgængelighed,  

kvalitet og samarbejde. Derudover beskrives den sammen-

hæng, som almen praksis er en del af i det samarbejdende 

sundhedsvæsen. Endelig udfoldes de indsatsområder,  

Praksisplanudvalget fokuserer på i planperioden 2015-2018. 

Del to indeholder beskrivelser og analyser af almenlæge- 

området i Region Syddanmark, herunder sammenhængen 

med det øvrige sundhedsvæsen, lægedækningen, praksis-

former mv. Desuden gennemgås hver enkelt kommune mht. 

kapacitet, lægedækning og praksisstruktur.

De enkelte dele i praksisplanen kan som udgangspunkt læses 

uafhængigt af de øvrige dele, men samtidig hænger planen 

sammen som en helhed, dvs. den skal forstås både i relation 

til analyserne, visionerne og gennemgangen af almen praksis 

i de enkelte kommuner.



1.2	|	Læsevejledning

Der bliver i praksisplanen brugt udtryk, som for nogle  

vil kræve en nærmere forklaring. Disse udtryk forklares 

nedenfor:

 

Lokale	aftaler

 Aftaler mellem almen praksis og kommunerne, almen prak-

sis og regionen eller alle 3 parter i forhold til samarbejdet 

omkring særlige indsatser eller borgergrupper. Aftalerne 

indgår i den underliggende aftale. 

Basisliste:

Basislisten viser de fem danske regioners lokale anbefalin-

ger om førstevalg af lægemidler i primærsektoren. 

Bæredygtige	praksis:

 Praksisplanudvalget definerer en bæredygtig praksis som 

en praksis karakteriseret ved at være fremtidssikret og at-

traktiv for nye læger, at der typisk er flere læger i praksis, 

at have uddelegering til ansat praksispersonale, at praksis 

råder over tidssvarende IT- og diagnosticeringsudstyr og 

drives fra hensigtsmæssige lokaler. 

Dansk	Selskab	for	Almen	Medicin	(DSAM):

 Selskabet har bl.a. til formål at udvikle det almenmedicin-

ske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og 

kvalitetsudvikling, at repræsentere faget almen medicin i 

relevante nationale fora samt udgive eller medvirke ved ud-

givelsen af tidsskrifter, publikationer eller anden formidling 

via elektronisk medie om almenmedicinske emner.

Delepraksis:

Hvor to eller flere læger deler en kapacitet.

Den	internationale	diagnoseklassifikation		

for	almen	praksis	(ICPC):

ICPC (International Classification af Primary Care) er  

en international klassifikation af diagnose til brug i det  

primære sundhedsvæsen.

Egen	læge: 

Den alment praktiserende læge, borgeren er tilmeldt.

En	sikret	(gruppe	1-sikret):

En borger, der er tilmeldt en praksis/praktiserende læge.

Lægekapaciteter:

Udtryk for det antal læger, der iht. Overenskomst om almen 

praksis skal være adgang for (udregnes med udgangspunkt 

i normtallet, se nedenfor). En praksis med en lægekapacitet 

på 4 har således adgang til at praktisere med 4 lægekapa-

citeter – hertil kan komme uddannelseslæger og delelæger 

(se forklaring på delepraksis ovenfor), men disse tæller ikke 

med i antallet af kapaciteter.

Multimorbiditet:

To eller flere samtidige, langvarige sygdomstilstande hos 

en patient. Byrden af multimorbiditet måles ofte ved simpel  

optælling.

Normtal:

Det er fastsat i Overenskomst om almen praksis, at der som 

udgangspunkt skal være en læge for hver 1.600 gruppe 

1-sikrede. Normtallet for antal sikrede pr. læge er dermed 

som udgangspunkt 1.600 gruppe 1-sikrede.

Læsevejledning1
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Praksisdeklaration:

I henhold til overenskomst om almen praksis udarbejdes 

for hver praksis en praksisdeklaration, som offentliggøres 

på sundhed.dk. Dette er blandt andet for at tilvejebringe 

uddybende information til brug for patientens lægevalg.  

Af praksisdeklarationen skal fremgå en række oplysninger 

om praksis (f.eks. tilgængelighed) og lægerne i praksis.

Praksiskonsulent: 

En praktiserende læge ansat på sygehus eller i kommune 

nogle timer om måneden – er formidler/bindeled mellem 

sygehuset/kommunen og almen praksis.

Rationel	farmakoterapi:

Rationel farmakoterapi er den lægemiddelbehandling, som 

giver størst effekt og færrest bivirkninger til den lavest  

mulige behandlingspris.

Rehabilitering:

Almen praksis’ rolle i rehabilitering begynder ved diagno-

stik og behandling og fortsætter derefter i relation til at 

sikre størst mulig effekt af behandling. Almen praksis’ rolle 

i rehabilitering vil således oftest omfatte at få belyst pa-

tientens problemer medicinsk, at få belyst de ressourcer 

den enkelte patient har i forhold til at følge en behandlings-

plan, herunder praktiske, økonomiske og sociale forhold. 

Endvidere bør lægen vurdere, hvilke problemstillinger 

sundhedsvæsenet kan tage sig af og vurdere, hvor der er 

behov for anden indsats fra andre faggrupper eller sekto-

rer. Almen praksis støtter patienten i realistiske rehabilite-

ringsmål og medvirker til at formidle viden om disse til øv-

rige samarbejdspartnere, professionelle såvel som private.

Rekommandationsliste:

Formålet med rekommandationslisten er at støtte lægers 

ordination i valget mellem analoge præparater.  

Der er tale om et fagligt hjælpemiddel, baseret på viden-

skabelig evidens.

 

Samarbejdspraksis:

Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- 

og/eller kompagniskabspraksis og/eller almene lægesel- 

skaber med hver deres patientkreds, hvorom der dog 

findes et vist samarbejde og med fællesskab om lokaler  

og helt eller delvist om personale.

Telemedicin: 

Digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over  

afstand.

Underliggende	aftale:

Et aftalekompleks med almen praksis, som understøtter  

implementeringen af praksisplanen. 

Velfærdsteknologi: 

Samarbejdet om velfærdsteknologi og telemedicin skal 

understøtte borgerens uafhængighed i hverdagen og gøre 

mødet med sundhedsvæsenet lettere, ligesom det skal 

fremme kommunikation og samarbejde på tværs af sund-

hedsvæsenets grænser.

Ydernummer:

Et nummer, som tildeles den enkelte praksis i yderregiste-

ret. Et ydernummer er således udtryk for en praksis, for 

retten til at praktisere.

Yderregister:

Det register, hvor den enkelte yder (her læge) registreres 

med centrale data. De fleste af praksisplanens data bygger 

på dataudtræk fra dette register.

1
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Rammer for praksisplan om almen 
praksis for Region Syddanmark

Der skal i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan 

vedrørende almen praksis. Praksisplanen udgør en del af 

regionens sundhedsplan. Praksisplanen skal revideres i 

valgperioden, hvis der sker væsentlige ændringer i forud-

sætningerne.

Praksisplanen	skal	medvirke	til	at:

❚  Styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og 

andre aktører omkring patientforløb, herunder sikring af 

sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet.

❚  Styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundheds- 

væsen, herunder sammenhæng til øvrige planer på  

sundhedsområdet.

❚  Sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens om-

råder, således at alle borgere kan få et alment medicinsk 

tilbud.

Praksisplanen udgør et centralt samarbejds- og planlæg-

ningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. 

Praksisplanen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal 

varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt 

overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre.

Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget. Praksis-

planudvalget består af 5 medlemmer udpeget blandt kom-

munalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen, 

3 medlemmer fra Regionsrådet og 3 medlemmer udpeget 

blandt alment praktiserende læger. Regionsrådet varetager 

formandskabet, og regionen sekretariatsbetjener udvalget. 

Der skal tilstræbes enighed i udvalget om den endelige ud- 

formning af praksisplanen. Parterne skal i de situationer, 

hvor det undtagelsesvist måtte vise sig, at der ikke kan op- 

nås umiddelbar enighed om den endelige udformning af 

praksisplanen, udfolde store og vedvarende bestræbelser 

på at nå frem til et kompromis, som parterne hver især kan 

stå inde for. Er det ikke muligt at opnå enighed, tilfalder 

den endelige beslutning vedrørende praksisplanens ud-

formning Regionsrådet, idet Regionsrådet varetager myn-

dighedsforpligtelsen om at tilvejebringe tilbud om behand-

ling hos alment praktiserende læger via overenskomst om 

almen praksis, og Regionsrådet har ligeledes ansvaret for 

at sikre, at borgerne kan modtage sygebesøg i hjemmet. 

Sammenhæng	mellem	praksisplan	om	almen	praksis		

og	sundhedsaftalen	2015-2018

Der er en tæt sammenhæng imellem praksisplanen og den 

sundhedsaftale, som er indgået mellem regionen og kom-

munerne i regionen. Sundhedsaftalen har til formål at sikre 

kvalitet og sammenhæng i patientforløb, som involverer 

flere sektorer. 

Praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for 

sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. 

De opgaver, som almen praksis via sundhedsaftalen forplig-

tes til at udføre, skal beskrives i praksisplanen og følges op 

af en underliggende aftale, der er indgået med de praktise-

rende læger, hvor ressourcer og implementering aftales. 

Danske Regioner og KL har tilkendegivet, at regioner og 

kommuner – i forlængelse af udlægning af samtaleterapi 

og sygebesøg – afsætter 100 mio. kr. hver, det vil sige i 

alt 200 mio. kr., til aftalte nye opgaver for at understøtte 

praksisplanen. Der er tale om varige midler, som udmøntes 

i overenskomstperioden. Regionen fremlægger årligt en 

økonomisk status i praksisplanudvalget. 

2
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Ovenstående figur 1 beskriver hierarkiet mellem henholds-

vis sundhedsaftalen, praksisplanen om almen praksis samt 

den underliggende aftale:

Juridiske	rammer	for	praksisplanen

Den juridiske ramme for praksisplan for almen praksis står 

beskrevet i sundhedslovens §§ 206 og 206 a. 

Praksisplanen vedrørende almen praksis skal inden ved-

tagelsen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget, 

jf. § 204 stk. 1. Sundhedskoordinationsudvalget vurderer 

løbende udkast til praksisplan for almen praksis og kan 

komme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme 

sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksissektor 

og kommunale tilbud. 

Sundhedsstyrelsen beskriver i “Vejledning og principper 

for udarbejdelse af praksisplaner” principperne for Prak-

sisplanudvalgets udarbejdelse af praksisplan og vejleder 

herom.

Ikrafttræden

I henhold til sundhedsloven forelå første praksisplan om 

almen praksis den 1. maj 2014. 

Efter den 1. maj 2014 er udarbejdet nærværende praksis-

plan, der baserer sig på en mere grundig drøftelse af  

relevante temaer for almen praksis og decentraliserede  

opgaver vedrørende sygebesøg og samtaleterapi samt  

opgaver i relation til sundhedsaftalen 2015-2018.

2
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Figur	1.	Hierarkiet	mellem	sundhedsaftalen,	praksisplanen	samt	den	underliggende	aftale.

Sundhedsaftale
Politisk aftale mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Sætter  
rammerne for samarbejdet om sundhedspolitikken i regionen. Forhandles af  
Sundhedskoordinationsudvalget.

Praksisplan
Udmønter sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet med almen praksis. Ud- 
arbejdes i samarbejde mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og prak- 
tiserende læger i Syddanmark. Region Syddanmark har den endelige kompetence.

Underliggende	aftale
Underliggende aftaler er et aftalekompleks bestående af delaftaler indgået mellem  
regionen, almen praksis og/eller kommunerne. Aftalerne er aftaler om den konkrete  
udmøntning af praksisplanen.
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Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark bygger  

på en politisk vision, som Praksisplanen 2015-2018 for al-

men praksis for Region Syddanmark tager udgangspunkt 

i – med fokus på almen praksis’ rolle i sundhedsvæsenet og 

patientbehandlingen. 

Den politiske vision for Sundhedsaftalen 2015-2018 for  

Region Syddanmark består af følgende tre delvisioner 

(fremhævet tekst):

1.    Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med 

borgeren: Vi skal møde borgeren som en ansvarlig 

samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestem-

mende i sit eget forløb. Vi skal inddrage borgerne 

aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, 

hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. 

 

Målet med et rehabiliterende samarbejde med borge-

ren er, at borgeren kan opnå et selvstændigt og me-

ningsfuldt liv med færrest mulige gener som følge af 

funktionsevnetab. Der er en markant efterspørgsel på 

tværfaglige indsatser for rehabilitering til den stadig sti-

gende andel af kronisk syge patienter. Udviklingen mod 

en ændret sygdomsprofil med flere kronisk syge patien-

ter betyder således, at de mange borgere med kronisk 

nedsat funktionsevne ikke kan forbedre livskvaliteten 

ved udelukkende medicinsk eller kirurgisk behandling. 

Vi vil sikre, at almen praksis sammen med region og 

kommuner har en nøglerolle i processen for at sikre 

borgeren en rehabilitering, der kan betyde, at borgeren 

kan genvinde sin arbejdskapacitet. Den bredere tilgang 

til rehabilitering skal ske på tværs af sektorer. 

 

Vi vil fastholde princippet om rollen som egen læge og 

familielægen samtidig med, at almen praksis fungerer i 

et integreret, forpligtende samarbejde med kommuner 

og sygehuse. 

2.   Sundhed for alle: Særligt udsatte grupper skal have 

særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk 

sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme 

muligheder for at opnå et godt helbred som andre 

borgere. 

 

Vi vil sikre alle borgere et godt og nært tilbud om almen 

lægehjælp, f.eks. i sundhedshuse, der er tilpasset de  

lokale geografiske forhold og behov.  

 

Såvel borgere som fagprofessionelle skal have mulighed 

for at komme i kontakt med almen praksis og ligeledes 

skal almen praksis have mulighed for at komme i kon-

takt med sygehuse og kommuner på en lettilgængelig 

måde. Det er videokonferencer med specialer på syge-

husene et af de gode eksempler på. 

 

I samarbejdet om patienterne er det vigtigt, at alle 

parter sørger for hurtig udveksling af relevante infor-

mationer. 

 

Almen praksis har fokus på fysisk tilgængelighed, sær-

ligt for borgere, der er svage og derfor ikke ved egen 

hjælp kan henvende sig til almen praksis, men som kan 

have gavn af virtuelle konsultationer.  

 

Fysisk tilgængelighed indebærer også etablering af 

sygebesøg til borgere, herunder på midlertidige og per-

manente pladser, der ikke kan komme til egen læge og 

hvis tilstand er under forværring – med risiko for unødig 

indlæggelse. 

3
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3.   Sundhed med sammenhæng: Vi skal tilbyde borgerne 

forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hæn-

ger sammen på tværs af grænserne mellem kommu-

ner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere 

det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på ret-

te tid og sted. Vi skal tænke helhedsorienteret – også i 

forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, 

arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessyste-

met m.v. 

 

Vi vil tilbyde moderne lægepraksis, som til stadighed 

udvikler og dokumenterer sin kvalitet i behandlingen og 

servicen overfor sine patienter på baggrund af evidens-

baserede indsatser. Dette skal vi sikre gennem fortsat 

og udvidet brug af IT, velfærdsteknologi, datakodning og 

hjemmemonitorering og kompetenceudvikling af medar-

bejdere i de tre sektorer: region, herunder almen praksis 

og kommuner. 

 

Parterne vil arbejde for at udvikle rammerne for rådgiv-

ning, supervision og tilgængelighed, særligt i forhold til 

kronisk syge patienter.  

 

Den alment praktiserende læge vil med reformerne for 

sygedagpengeområdet og stigningen i antallet af demente 

patienter få en styrket rolle i opsporingen af patienter 

og samarbejdet med kommuner om tidlig opsporing og 

forebyggelse. Tilbuddene kan omfatte samtaleterapi for pa-

tienter med lettere psykiske tilstande, somatiske helbreds-

undersøgelser til psykisk syge og fokuserede indsatser til 

dobbeltdiagnosticerede patienter. 

Det bærende grundlag for alle vore indsatser i arbejdet 

med at nå sundhedsaftalens og praksisplanens mål består 

af principper om, at: 

 

❚ Vi vil prioritere vore indsatser skarpt. 

❚ Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har  

   indflydelse på sit eget forløb. 

❚ Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det  

   velfærdsteknologiske område.  

❚  Herudover vil Praksisplanudvalget afprøve nye mulig- 

heder for ny teknologi, herunder videokonsultationer.

3
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Almen praksis  
– en hjørnesten i sundhedsvæsenet

I det følgende beskrives de grundlæggende forpligtelser, 

som almen praksis har ved tilslutning til overenskomsten 

om almen praksis.

Almen praksis forebygger hovedhjørnestenen i sundheds-

væsenet og fungerer som et attraktivt og tilgængeligt 

sundhedstilbud i lokalområdet. Et af de væsentlige elemen-

ter i almen praksis er, at der ofte er kontinuerlig kontakt 

mellem lægen og patienten. Lægen får herved et kendskab 

til familiære og sociale forhold og relationer for den enkel-

te patient og dennes familie. Dette er et aspekt ved almen 

praksis, som Praksisplanudvalget finder vigtigt at fastholde 

fremadrettet. 

Den praktiserende læge har via sin primære funktion en 

unik mulighed for at koordinere og tage hånd om behand-

lingen sammen med sine patienter. Den praktiserende læge 

varetager rollerne som frontlinjelæge, generalist, gate- 

keeper, tovholder og koordinator for patienterne i sund-

hedsvæsenet. Almen praksis har dermed stor betydning for 

borgernes sundhed og for det samlede forløb på tværs af 

sektorgrænser.

Den alment praktiserende læge fungerer som frontlinje- 

læge, da lægen oftest er borgernes første, frie og uvisite-

rede kontakt til sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge 

er medicinsk ekspert, som diagnosticerer og behandler  

hovedparten af symptomer og sygdomme i befolkningen. 

Den alment praktiserende læge varetager ligeledes rollen 

som generalist for patienterne og kan med sine almen-

medicinske generalistkompetencer tage sig af de fleste 

sundhedsproblemer – fra simple til komplekse problemstil-

linger. Langt størstedelen af patienterne afsluttes efter 

kontakt med den alment praktiserende læge, og det er den 

praktiserende læge, der som gatekeeper i sit møde med 

patienten afgør, om der er medicinsk behov for at henvise 

til andre dele af sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge 

har et solidt kendskab til sundhedsvæsenets organisation, 

opgavefordeling og tilbud, og lægen sikrer, at de patienter, 

der har et medicinsk behov og som vil få helbredsmæssigt 

udbytte deraf, henvises til det øvrige sundhedsvæsen1.

Sundhedsvæsenet er komplekst, og der er behov for koor-

dinering og styring af patienternes forløb, særligt hvis 

patienterne er i behandling flere steder i sundhedsvæsenet. 

Den alment praktiserende læge er den, der vejleder patien-

terne og fungerer som tovholder og koordinator i det en-

kelte patientforløb. Den alment praktiserende læge sikrer 

overblik og kontinuitet i patientforløbet.

4.1	|	Almen	praksis’	arbejdsområde	

Almen praksis varetager behandlingsopgaver indenfor det 

almenmedicinske kompetenceområde. Dette er opgaver, 

der ligger i naturlig forlængelse af almen praksis’ roller og 

funktioner2. I det følgende beskrives væsentlige opgaver, 

som almen praksis har fokus på.

4.1.1	|	Akut	sygdom	og	mindre	skader

En række opgaver i både dag- og vagttid knytter sig til  

patienter, der henvender sig med akutte symptomer og 

akut sygdom samt mindre skader. Almen praksis varetager 

for disse patienter diagnostik, behandling og visitation.  

I Region Syddanmark visiteres alle henvendelser (via tele-

fon) til skadestuerne via en fælles lægevagt og skadevisita-

tion. I vagttid betjenes denne af praktiserende læger. 

4.1.2	|	Patienter	med	kronisk	sygdom

Almen praksis udgør omdrejningspunktet i kroniker- 

omsorgen. Almen praksis forebygger og behandler kroni-

ske patienter i proaktive og planlagte forløb. Almen praksis 

sikrer, at patienterne tilbydes en effektiv behandlingsind-

sats og tager efter dialog med patienterne initiativer med 

henblik på at fremme patientens sundhedstilstand. Redska-

berne til indsatsen er bl.a. identifikation og registrering af  

personer med kronisk sygdom, som danner grundlag for 

planlagte proaktive forløb.

Almen praksis fokuserer i arbejdet med personer med  

kronisk sygdom på egenomsorg, patientrettet forebyggelse 

og en aktiv dialog med patienterne. Praksispersonalet kan 

indgå i et teamarbejde med lægen om den samlede kroniker- 

omsorg.

Kronikeromsorgen i almen praksis bygger på nationale,  

regionale retningslinjer, forløbsprogrammer samt aftaler.

4

1	 	 	Overenskomst om almen praksis. Protokollat om roller og opgaver i almen praksis.
	2			Protokollat om roller og opgaver i almen praksis af 21-12-2010.
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4.1.3	|	Forebyggelse	og	tidlig	opsporing

Almen praksis tænker muligheden for forebyggelse ind 

i alle patientkontakter. Almen praksis’ indsats indenfor 

forebyggelse er væsentlig i forhold til forebyggelse af livs-

stilssygdomme og behandlingen af patienter med kronisk 

sygdom, herunder forebyggelse at uhensigtsmæssige ind-

læggelser. Fokus for almen praksis i forebyggelsesindsatsen 

er målrettet den medicinsk forebyggende indsats, identi-

fikation af forebyggelsesbehov, indledende motiverende 

samtaler og henvisning til kommunale sundheds- og akut-

tilbud, når dette er fagligt relevant. 

4.1.4	|	Lægemiddelområdet

Almen praksis arbejder med udgangspunkt i det gode pa-

tientforløb med høj patientsikkerhed og rationel farmako-

terapi ved at deltage aktivt i de initiativer, der udbydes med 

henblik på at understøtte almen praksis i rollen som tovhol-

der for patientens samlede medicinering. 

Almen praksis anvender basislisten med forslag til før-

stevalg af lægemidler indenfor de mest almindelige in-

dikationer. Basislisten indarbejdes i sygehusenes rekom-

mandationslister. Basislisten er udarbejdet af regionens 

lægemiddelråd i et samarbejde mellem sygehuse, praktise-

rende læger og farmaceuter.

4.1.5	|	Den	palliative	indsats	for	alvorligt	syge	og	døende

Almen praksis spiller i kraft af et ofte længerevarende 

kendskab til sine patienter en vigtig rolle i den palliative 

indsats. Almen praksis medvirker i samarbejde med resten 

af sundhedsvæsenet til at sikre lindrende behandling og 

omsorg for uhelbredeligt syge og døende patienter.

Med baggrund i Kræftplan III og det nationale forløbspro-

gram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 

er der i Region Syddanmark udarbejdet en fælles imple-

menteringsplan for forløbsprogrammet. Almen praksis er 

tovholder og koordinerer patientens forløb og vurderer 

løbende og proaktivt patientens forskellige behov for hjælp 

og støtte.

4.1.6	|	IT	

Almen praksis anvender informationsteknologien aktivt og 

proaktivt således, at informationsteknologien understøtter 

effektiv praksisdrift. Almen praksis arbejder med database-

ret kvalitetsudvikling til gavn for patienterne, og IT anven-

des som et beslutningsstøtteredskab. 

Almen praksis anvender IT stadig mere aktivt og i kommu-

nikationen med patienterne og det øvrige sundhedsvæsen. 

Almen praksis anvender bl.a. IT til at skaffe adgang til op-

dateret faglig viden.

4.1.7	|	Forskning

Det er vigtigt, at der forskes i og om almen praksis. Almen 

praksis deltager aktivt i, at forskningsresultater formidles 

med henblik på at forny praksis gennem kompetence- og 

kvalitetsudvikling. Det er derfor væsentligt, at almen prak-

sis støtter op om at sikre sammenhæng mellem forskning, 

kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling.

4.1.8	|	Efteruddannelse

Almen praksis deltager aktivt i at vedligeholde og udvikle 

kompetencerne i almen praksis, hvorfor almen praksis  

deltager i systematisk efteruddannelse. 

Den systematiske efteruddannelse er livslang efteruddan-

nelse. Der er tale om strukturerede, kontinuerlige og plan-

lagte forløb indenfor aftalte temaer med fokus på evidens-

baseret medicin og med relevans for patienter og samfund. 

De fleste praktiserende læger er organiserede i mindre 

efteruddannelsesgrupper. Disse grupper kan trække på 

regionens korps af efteruddannelsesvejledere. Herudover 

iværksættes løbende regionale uddannelsesaktiviteter  

i forbindelse med nye kliniske retningslinjer og andre  

aktuelle emner.

4
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Almen praksis  
– en hjørnesten i sundhedsvæsenet

4.1.9	|	Kvalitet

Almen praksis arbejder med kvalitet, ledelse og organisa-

tionsudvikling.

Bl.a. via arbejdet i KEU er der særligt fokus på datafangst, 

diagnosekodning samt Fælles Medicin Kort (FMK) og  

akkreditering. 

Fra 1. januar 2015 skal der arbejdes med akkreditering i  

almen praksis, og der vil i forbindelse hermed gennem- 

føres løbende patienttilfredshedsundersøgelser. 

Arbejdet med kvalitet og efteruddannelse skal understøtte 

de indsatsområder og lokalaftaler, som fremgår af praksis-

planen.

4.2	|	Tilgængelighed

Almen praksis arbejder for, at det skal være let for patien-

ter, pårørende og samarbejdsparter at komme i kontakt 

med almen praksis, og at almen praksis’ åbningstid og til-

gængelighed er tilpasset borgernes behov. 

Borgernes kontaktmuligheder kan ud fra overenskomsten 

deles op i fire hovedområder: 

Konsultationer, telefoniske henvendelser, elektroniske  

henvendelser og sygebesøg.

Den hyppigste ydelse i almen praksis er konsultation.  

En konsultation kan være af kortere eller længere varighed 

og kan omhandle et eller flere helbredsmæssige problemer 

hos patienten.

Almen praksis arbejder for at synliggøre, hvilken service, 

den enkelte praksis tilbyder bl.a. ved hjælp af praksisdekla-

rationer, som bl.a. oplyser om tilgængelighed til praksis.

4.2.1	|	Elektronisk	tilgængelighed

Lægernes tilgængelighed understøttes via IT, f.eks. mulig- 

heden for e-mailkonsultationer. Dette øger borgernes  

tilgængelighed til almen praksis, da de elektroniske  

muligheder kan benyttes udenfor praksis’ telefon- og  

konsultationstid. 

4.2.2	|	Fysisk	tilgængelighed

Alle patienter, uanset alder og fysik, skal have mulighed 

for at konsultere deres læge. Almen praksis arbejder for, at 

praksis’ konsultationslokaler er tilgængelige for bevægel-

seshæmmede, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. 

Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt tilstræbe, at 

der er adgang til handicapparkering i nærheden af praksis.

Almen praksis skal ved nybygning og væsentlig ombygning 

af praksis sørge for, at der etableres niveaufri adgang og 

indrettes handicaptoilet, jf. byggelovgivningens bestemmel-

ser herom. 

4
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4.3	|	Bæredygtige	praksis

Praksisplanarbejdet baseres på bestræbelser på at  

udvikle den “bæredygtige lægepraksis”. Hermed  

forstås en praksis, som er attraktiv for patienterne  

og for lægerne at arbejde i og som kan leve op  

til fremtidens krav. 

En bæredygtig praksis kan karakteriseres ved følgende:

❚  Har typisk flere læger i praksis og en høj grad af  

delegering til ansat praksispersonale, som bl.a.  

kan være beskæftiget med kronikeromsorg og  

datafangst

❚  Har i vid udstrækning uddannelseslæger  

tilknyttet

❚  Råder over tidssvarende IT-udstyr i forhold  

til drift og patientbehandling

❚  Råder over det fornødne diagnosticerings- 

udstyr

❚  Drives fra hensigtsmæssige lokaler,  

herunder handicapvenlige lokaler

❚  Har et integreret samarbejde med  

relevante kommuner

❚  Forholder sig til og følger udsendte  

vejledninger m.m. i forhold til patientforløb

❚  Udvikler det faglige miljø i og udenfor praksis

❚  Følger op på patienter, som har været i  

behandling i det sekundære sundhedsvæsen

❚  Lægger vægt på forebyggende elementer.

Enkeltmandspraksis kan tillige tilrettelægge en  

hensigtsmæssig varetagelse af de almenmedicinske  

funktioner, og der er ofte en høj patienttilfredshed.  

Erfaringerne viser dog, at det er lettere at rekruttere  

nye læger til flerlægepraksis. Hertil kommer, at fler- 

lægepraksis generelt må anses at have bedre mulig- 

hed for at varetage de funktioner, som fremtiden  

vil kræve af almen praksis. 

4

15
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Udfordringer og indsatsområder 

I det følgende kapitel beskrives nogle af de hovedudfor-

dringer, der har betydning i forhold til sundhedsområdet og 

hermed også for opgavevaretagelsen og organiseringen i 

almen praksis. Denne beskrivelse danner grundlag for de 

indsatsområder, Praksisplanudvalget har valgt at fokusere 

på i praksisplanperioden. Indsatsområderne præsenteres 

efterfølgende i kapitlet.

De udfordringer og indsatsområder, som fremhæves i 

praksisplanen, tager bl.a. udgangspunkt i de udfordringer, 

der er fremhævet i sundhedsaftalen 2015-2018, og som 

findes afgørende for indsatserne i det tværsektorielle 

samarbejde. Endvidere afdækkes de særlige syddanske 

sundhedsudfordringer, som er skitseret i den tværsektorielt 

udarbejdede rapport “Fælles fremtidsbillede3” samt i den 

regionale sundhedsprofil i undersøgelsen “Hvordan har du 

det? 2013”. Heri er kortlagt borgernes trivsel, sundhed og 

sygelighed. 

5.1	|	Udfordringer

Med stigningen i antal ældre og med mønsteret for lang- 

varig eller kronisk sygdom4, er der behov for udvikling  

af nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer i sundheds-

væsenet og særligt mellem almen praksis og det kommu-

nale sundhedsvæsen.

Den demografiske udvikling sætter pres på sundhedsvæse-

nets ressourcer. En del af løsningen på denne udfordring er 

en højere grad af patientinddragelse og øget egenomsorg. 

Patienter med kronisk sygdom og ofte flere kroniske syg-

domme samtidigt har typisk brug for flere indsatser fra 

sundhedsvæsenets forskellige dele, hvilket øger behovet 

for et velfungerende tværsektorielt samarbejde og for en 

koordination af patientforløbene. Hermed kommer almen 

praksis’ rolle og funktioner særligt i fokus. Udviklingen i 

sundhedsvæsenet sætter forventningspres i forhold til 

almen praksis’ opgaveudførelse. Det kan i den forbindelse 

overvejes, om nogle opgaver kan løses af andre faggrup-

per. Det påvirker både den enkelte, dennes familie og ikke 

mindst eventuelle børn.

Der er en markant social ulighed i syddanskernes sundhed. 

Andelen af syge og andelen af borgere med sundheds-

skadelig adfærd (bl.a. daglig rygning, fysisk inaktivitet og 

usund kost) stiger med faldende uddannelsesniveau. Til- 

svarende lever en større andel af de lavest uddannede 

også med smerter og ubehag og et generelt dårligt fysisk 

og mentalt helbred.

Adfærdsfaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og for  

højt alkoholindtag er de mest udbredte årsager til alvorlig 

sygdom og tidlig død i Danmark. 

Der er særlige udfordringer knyttet til sundhedsadfærden 

hos borgere med kronisk sygdom. Andelen af rygere blandt 

borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom er over-

repræsenteret i forhold til den øvrige befolkning, andelen 

af fysisk inaktive er større hos borgere med hjerte-kar-

sygdom, og der er flere svært overvægtige blandt borgere 

med diabetes end i den øvrige befolkning5. 

Tilsvarende er der også særlige udfordringer knyttet til 

sundhedsadfærden hos borgere med en sindslidelse. Så-

ledes er en markant større andel af borgerne med længe-

revarende sindslidelser dagligrygere, fysisk inaktive eller 

overvægtige sammenlignet med den øvrige befolkning, 

ligesom der også ses en større ophobning af risikofaktorer 

i denne gruppe. Middellevetiden blandt mennesker med en 

sindslidelse er typisk 15-20 år kortere end andre borgeres, 

hvilket primært skyldes livsstilssygdomme som hjertekar-

sygdomme, diabetes og luftvejssygdomme. 

Der er fokus på, at borgere kan fastholde deres tilknytning 

til arbejdsmarkedet, og at syge borgere kommer hurtigt  

tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover er der fokus på at 

almen praksis har mulighed for at understøtte borgere  

med stress, angst og depression med samtaleterapi som 

en del af den rehabiliterende indsats. Alt dette fordrer et 

velfungerende og integreret samarbejde mellem almen 

praksis og kommunerne.

Den sundhedsfaglige udvikling med flere og bedre behand-

lingsmuligheder åbner mulighed for, at diagnosticere og 

behandle flere, men de økonomiske muligheder vokser ikke 

tilsvarende.

Konsekvensen er, at der er behov for at løse opgaverne i 

sundhedsvæsenet på en anden måde end hidtil. En måde, 

hvor kvaliteten højnes, og hvor opgaverne løses på lavest 

effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). 

5

3			Fælles Fremtidsbillede, 2014 for Region Syddanmark og de syddanske kommuner, marts 2014.
4			Kilde: Region Syddanmarks sundhedsprofil “Hvordan har du det? 2013”
5			Kilde: Region Syddanmarks sundhedsprofil “Hvordan har du det? 2013”
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Samtidig ændres sygehusstrukturen. Der bliver færre syge-

huse, og specialer og funktioner samles på færre og større 

enheder for at opnå højere effektivitet og bedre kvalitet 

i behandlingen. Der er generelt kortere indlæggelsestid 

på sygehusene, hvilket stiller nye krav til kommunerne og 

almen praksis vedrørende opfølgning efter indlæggelse. 

Dette øger behovet for faglig dialog mellem kommunernes 

plejepersonale og almen praksis og mellem almen praksis 

og specialiserede læger på sygehusene omkring det en-

kelte patientforløb. 

Ændringerne betyder også, at behovet for at sikre kva-

lificerede, nære behandlings- og plejetilbud i nærmiljøet 

stiger, så de patienter, der er færdigbehandlede på syge-

husene, kan få den fornødne pleje og behandling tættere 

på hjemmet eller i hjemmet f.eks. via velfærdsteknologiske 

løsninger. 

Telemedicinske løsninger forventes at betyde, at forebyg-

gelse, udredning, behandling og kontrol kan foregå tæt på 

borgeren. En del af løsningerne vil kræve, at borgeren har 

en vis grad af egenomsorgsevne.

 

Anvendelse af telemedicinske løsninger handler ikke kun 

om teknik, men også om at sygehus, almen praksis, kom-

munerne og borgeren arbejder sammen på nye måder i et 

forpligtende samarbejde.

Ovennævnte udfordringer sætter fokus på en velfunge-

rende primærsektor og især på en velfungerende almen 

praksis. Det bliver nødvendigt at udvikle nye løsninger på 

forpligtende integreret samarbejde i det samlede sund-

hedsvæsen. 

5.2	|	Indsatsområder	

Nedenfor er angivet en række indsatsområder, som Prak-

sisplanudvalget finder væsentligt at give særlig opmærk-

somhed i planperioden 2015-2018. De konkrete indsatser  

er sat i tekstbokse i slutningen af hvert indsatsområde.

5.2.1	|	Forebyggelse	og	tidlig	opsporing

Et yderligere fokus på forebyggelse og tidlig opsporing  

fordrer, at almen praksis tænker tidlig opsporing og fore-

byggelse ind i patientkontakterne og henviser til kommu-

nale tilbud i relevant omfang. Jf. sundhedsaftalens mål 

om at mindske ulighed i sundhed skal den forebyggende 

indsats særligt sætte fokus på sårbare grupper, herunder 

sårbare familier. I den forebyggende indsats skal der være 

særligt fokus på den livsstilbetingede risikoadfærd  

(herunder rygning og alkohol).

De syddanske kommuner vil, jf. sundhedsaftalen, i aftale-

perioden 2015-2018 i hver kommune etablere én indgang 

for henvisning til de kommunale tilbud. 

Almen praksis indgår i projekt Tidlig opsporing og forebyg-

gelse (TOF), som implementeres i 10 syddanske kommuner 

de kommende år. Erfaringerne fra dette projekt vil indgå 

i planlægningen af den fremtidige forebyggende indsats i 

almen praksis.

5

Bl.a. på baggrund af erfaringerne fra projekt 
tidlig opsporing og forebyggelse vil de  
kommunalt lægelige udvalg i alle kommuner 
blive opfordret til at udarbejde aftaler om 
samarbejdet om forebyggelse og henvisning  
til kommunale forebyggelsestilbud.
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Telemedicinske løsninger til f.eks. selvmoni- 
torering inddrages i kronikeromsorgen i  
almen praksis og almen praksis inddrages  
i forsøgsprojekter m.v. om anvendelse af  
telemedicinske løsninger.

Almen praksis arbejder i planperioden med 
at styrke indsatsen for den ældre medicinske 
patient.

Parterne er enige om, at det i aftaleperioden 
skal sikres, at aftalen om opfølgende hjem-
mebesøg anvendes som beskrevet i DSAMs 
vejledning og Sundhedsstyrelsens nationale 
handlingsplan, så den fungerer efter hensig-
ten og som beskrevet i aftalen. Der vil i regi  
af Praksisplanudvalget blive udarbejdet en 
status for, hvordan aftalen anvendes nu og 
hvilke forventninger, der kan stilles til den 
fremadrettede anvendelse. På baggrund af 
denne afdækning, vil Praksisplanudvalget om 
nødvendigt iværksætte konkrete initiativer, 
som sikrer at opfølgende hjemmebesøg efter 
udskrivning sker, når det er fagligt relevant  
og praktisk muligt. Praksisplanudvalget vil 
herefter monitore indsatsen løbende.

I forbindelse med aftalen om opfølgende  
hjemmebesøg iværksættes et forsøg med  
videokonference med familien, patienten  
og sygeplejersken fra hjemmet.

5.2.2	|	Personer	med	kronisk	sygdom

Almen praksis er som patienternes tovholder omdrejnings-

punktet i kronikeromsorgen. Almen praksis arbejder aktivt 

for at forebygge kronisk sygdom og for at patienter med 

kronisk sygdom inddrages aktivt i deres eget sygdomsfor-

løb, således at de bedste betingelser for et selvstændigt og 

meningsfuldt liv udvikles.

I 2015 påbegyndes der i regi af sundhedsaftale 2015-2018 

et arbejde med at udvikle nye rammer for samarbejdet  

om personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. 

Patientforløbsprogrammerne for KOL, hjerte, diabetes og 

ryg skal revideres i forbindelse hermed. Almen praksis ind-

går aktivt i udviklingen af de nye rammer, som har til for-

mål at gøre kronikeromsorgen mere enkel og operationel 

for aktørerne i samarbejdet.

Telemedicinske løsninger kan være et middel til at sikre en 

større inddragelse af patienternes evne til egenomsorg i 

behandlingen. Det er vigtigt at skaffe ny viden om effekt  

og brugbarhed af sådanne løsninger. Almen praksis er en 

naturlig aktør i forsøgsprojekter m.v. om anvendelse af  

telemedicinske løsninger. 

5.2.3	|	Den	ældre	medicinske	patient

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national 

handlingsplan for Den ældre medicinske patient. Planen 

skal reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen-)indlæg-

gelser og styrke sammenhængen i og koordinationen af 

patientforløb. 

Der er i Region Syddanmark iværksat en regional udmønt-

ning af planen. Der er bl.a. indgået en lokal aftale om opføl-

gende hjemmebesøg og konsultationer efter udskrivning 

fra sygehus, som skal understøtte indsatsen overfor den 

ældre medicinske patient. 

Opfølgning efter sygehusudskrivning kræver et integreret 

samarbejde mellem almen praksis og den kommunale 

hjemmesygepleje. Det forudsættes, at den nærmere tilrette-

læggelse af dette samarbejde aftales i det kommunalt  

lægelige udvalg. 

  

5.2.4	|	Mennesker	med	sindslidelser

Et særligt fokusområde for mennesker med sindslidelser 

er forebyggelse og behandling af samtidige somatiske 

sygdomme, herunder livsstilssygdomme. Indsatsen i almen 

praksis på dette punkt tager udgangspunkt i strategien  

for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for 

mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. 

Den praktiserende læge er tovholder for patientens sam-

lede helbredstilstand og medicinering. 
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For borgere med et misbrug og en psykiatrisk lidelse skal 

almen praksis ud fra den fælles samarbejdsaftale for denne 

målgruppe sikre koordination med kommunale og regionale 

indsatser, da der er tale om en både meget sammensat og 

sårbar patientgruppe. 

5.2.5	|	Samtaleterapi

Med overenskomsten fra september 2014 kan visse indsat-

ser overfor mennesker med sindslidelser aftales regionalt 

gennem Praksisplanudvalget, hvorved de centrale bestem-

melser om samtaleterapi bortfalder.

Samtaleterapi vurderes som et vigtigt redskab til patienter 

med problemer med stress, angst og depression. Der kan 

herudover være behov for, at der i almen praksis afsættes 

ekstra tid til samtaler med patienter i krise og med konkre-

te problemstillinger. Det kan f.eks. være i forbindelse med 

at undgå sygemeldinger og udstødelse fra arbejdsmarke-

det, nyopstået alvorlig sygdom, motivation til livsstilsæn-

dringer og lign.

5.2.6	|	Samarbejde	og	kommunikation

De strukturelle og demografiske udfordringer i sundheds-

væsenet kræver en styrket primærsektor. Flere opgaver 

skal løses i det nære sundhedsvæsen af almen praksis og 

kommunerne i et koordineret og integreret samarbejde. 

Der er fokus på, at flere opgaver løses lokalt, og aftaler om 

opgaveoverdragelsen kan ofte løses lokalt. Det er i sund-

hedsaftalen 2015-2018 foreslået, at der udarbejdes en sam-

let model for opgaveoverdragelse, herunder delegation. 

Der nedsættes i forbindelse med dette en følgegruppe for 

opgaveoverdragelse og delegation. Følgegruppen skal, på 

baggrund af den udarbejdede model, kvalificere beskrivel-

sen af disse opgaver både fagligt, organisatorisk og aftale-

mæssigt og såfremt beskrivelsen giver anledning til dette, 

rejse en sag med henblik på evt. opfølgning på opgave-

overdragelsen i Praksisplanudvalget, hvis opgaven primært 

vedrører almen praksis. 

Med henblik på at sikre at, almen praksis kan være omdrej-

ningspunktet i indsatsen over for de kronisk syge, er det af-

gørende, at sygehusene stiller tilbud til rådighed for almen 

praksis, som understøtter almen praksis i opgavevaretagel-

sen. Det konkrete samarbejde aftales mellem sygehusene 

og de praktiserende læger via praksiskonsulentordningen.

Der skal i planperioden udarbejdes en plan for optimalt 

samarbejde (herunder epikriser og henvisninger) og plan 

for krav og målsætninger til effektiv og kompetent kom-

munikation.

Almen praksis besidder stor information om patienten. 

Denne viden kan have afgørende betydning for, at kom-

munen kan tilbyde et forløb tilpasset patientens behov, 

f.eks. i forbindelse med en rehabiliterende indsats i form af 

genoptræning eller en arbejdsmarkedsindsats. Tilsvarende 

gælder kommunernes indsats på lægemiddel- og forebyg-

gelsesområdet. 

Det er således centralt, at almen praksis er opmærksom 

på, at de henvisninger, erklæringer m.v., som almen praksis 

leverer til brug for andre aktører, indeholder tilstrækkelige 

og relevante informationer. Almen praksis benytter korte 

og præcise elektroniske henvisninger til forebyggelse i 

kommunerne og modtager meddelelse om afsluttede forløb.

5

Der udarbejdes en model for samtaleterapi- 
området, som danner udgangspunkt for en af-
tale mellem regionen, PLO Syddanmark og den 
fælleskommunale side om vilkårene for hånd-
teringen af samtaleterapi i almen praksis. 

Der iværksættes en indsats, som sikrer, at 
en nærmere aftalt patientgruppe indenfor 
sindslidende tilbydes en overordnet, somatisk 
helbredsundersøgelse samt en medicin- 
gennemgang i almen praksis.
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Udfordringer og indsatsområder 5
I	planperioden	iværksættes	
følgende	indsatser:

Praksisplanudvalget følger op på aftalte og 
planlagte opgaver, hvis opgaven primært 
vedrører almen praksis.

Der etableres en indsats med henblik på  
at forbedre samarbejdet og kvaliteten i  
epikriser fra sygehusene og henvisninger  
fra almen praksis. 

Der iværksættes en indsats målrettet rele-
vant, tilgængelig information til almen prak-
sis om de tilbud og henvisningsmuligheder, 
der er til sygehusene.

Der arbejdes på en harmonisering af adgan-
gen for almen praksis til billeddiagnostiske 
undersøgelser med henblik på hurtigere ud-
redning af patienter. 

Der arbejdes på lettere adgang for almen 
praksis til speciallægerådgivning i det en-
kelte patientforløb og mulighed for generel 
rådgivning og supervision omkring patient-
grupper.

Almen praksis benytter MedCom-standarden 
“Den gode henvisning”. 

5.2.7	|	Udvikling	af	nye	måder	at	tilrettelægge	arbejdet	

på	og	nye	samarbejdsformer

5.2.7.1	|	Sundhedshuse

Region Syddanmark har de seneste år sammen med ud-

valgte kommuner etableret et antal sundhedshuse. Det 

vurderes, at sundhedshuse – som fysisk ramme om det 

patientnære sundhedstilbud – er en farbar vej til at allokere 

yngre praktiserende læger i de mere  perifere områder i 

regionen. 

Derfor har regionsrådet i april 2014 truffet principbeslut-

ning om at etablere et antal sundhedshuse i de kommende 

år i de områder, hvor manglen på praktiserende læger er 

størst. Her tænkes især på Esbjerg- og Ribe-området, men 

også Vejen, Toftlund, Grindsted og Aabenraa by. Sundheds-

husene vil kunne etableres efterhånden som der findes 

økonomisk råderum hertil.

Sundhedshuse er et ikke nærmere defineret udtryk for en 

fysisk ramme for almen praksis og kommunale tilbud inden 

for sundhedsområdet. Herudover kan sundhedshuse inde-

holde andre tilbud inden for sundhedsområdet og andre 

kommunale, regionale og private tilbud til lokalbefolkningen. 

Tanken med sundhedshusene er at skabe bæredygtige  

fysiske rammer for et godt sundhedstilbud til befolkningen 

i nærområdet. Her er lægepraksis med plads til flere læger 

en central enhed, der bidrager til at tiltrække læger til  

rekrutteringstruede områder.

Yngre læger finder ofte større praksisfællesskaber mere  

attraktive end enkeltmandspraksis.

I sundhedshusene arbejdes der med at udvikle sundheds-

tilbud, der giver sammenhæng for patienterne, mere ef-

fektive patientforløb, samling af flere faglige kompetencer 

og dermed en højere behandlingskvalitet og kapacitet, bl.a. 

fordi mulighederne for tværfaglig og tværsektoriel koordi-

nering, sparring og samarbejde bliver udvidet. Der er også 

effektiviseringsgevinster at hente i form af fælles støtte-

funktioner og faciliteter. Etableringen af sundhedshusene 

indfrier i nogen grad også borgernes forventninger til det 

nære sundhedsvæsen.

Der etableres sundhedshuse i rekrutte- 
ringstruede områder som et rekrutterings- 
parameter.

Sundhedshusene etableres som huse, der  
understøtter en helhedsorienteret tilgang, 
hvor almen praksis, hjemmesygeplejen, andre 
ydere fra praksissektoren, regionale funk-
tioner som jordemoderkonsultationer samt 
kommunale tilbud om træning, pleje og fore-
byggelse samles i de samme fysiske rammer.

Almen praksis i sundhedshusene afprøver  
og anvender velfærdsteknologiske og tele- 
medicinske løsninger.
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5.2.7.2	|	Udvikling	og	udbredelse	af	telemedicin		

og	velfærdsteknologi

Telemedicin dækker de situationer i det faglige arbejde, 

hvor teknikker som videokonference, digitale billeder  

og monitoreringsdata kan bringes i anvendelse med det  

formål at formidle sundhedsfaglige ydelser over afstand.

Behovet for telemedicin aktualiseres af udbygningen af  

supersygehusene.

Almen praksis er et relevant emne for telemedicinske  

løsninger, både til at understøtte samarbejdet med den 

kommunale hjemmesygepleje og til at understøtte sam-

arbejdet med speciallæger og sygehuse og i samarbejdet 

med patienterne.

Telemedicin forventes at give gode muligheder for at  

optimere patientforløb i forhold til behandling, kontinui-

tet og spildtid. Derudover kan telemedicin anvendes til 

arbejdskraftbesparende tiltag ved en bedre arbejdstilret-

telæggelse internt i sundhedsvæsenet, som giver mulighed 

for at frigøre medarbejderes tid og ressourcebesparelser  

 i forhold til personalet og transporttid.

Det er relevant at bruge telemedicin, når det giver faglig 

mening og er praktisk muligt i dagligdagen. For at fremme 

forsøg med ny teknologi etableres der pilotprojekter, hvor 

anvendelsen af telemedicin afprøves og evalueres. Så-

danne projekter kan med fordel foregå i en kommune, og 

hvor kommunens læger indgår i dette efter konkret aftale 

herom. Dette sikrer, at alle former for praksis kan få mu-

lighed for at teste den nye teknologi og på den måde give 

bedst mulig empiri.

Inden for psykiatrien arbejdes der med at udvikle og afprø-

ve telepsykiatriske løsninger. Med f.eks. videokonference, 

tele- og omsorgstelefon og internetbehandling vil psykia-

trisygehuset tilbyde en mere målrettet og fleksibel behand-

ling for patienterne.

Indsatsen kan være med til at skabe en mere effektiv og 

sammenhængende behandling og give patient og pårørende 

mulighed for at tage aktiv del i behandlingen gennem nye 

fleksible behandlingsformer og også give mulighed for bedre 

koordination mellem borger, praktiserende læge og psykia-

trisygehuset samt lægefaglig bistand afdelingerne i mellem.

Der er i dag en række udfordringer i dette felt, som forskellige 

projekter har sigte på at løse, herunder projekt “Den digitale 

Landevej – Digital Samarbejdsplatform i Region Syddanmark”. 

Selve løsningen kaldes “Next Step Citizen” og omfatter en 

cloudbaseret serviceplatform bestående af PC-løsninger,  

telepsykiatri, hjemmemonitorering og TV-løsning. Som led i 

regeringens økonomiaftale for 2013 skal kommuner og regio-

ner endvidere bl.a. indføre telemedicinsk sårvurdering, hvilket 

vil kræve en særskilt indsats i regionen.

Der er behov for at udvikle nye modeller for samarbejdet 

mellem almen praksis, kommunerne og speciallæger på 

sygehusene til gavn for patienterne og sundhedsvæsenet. 

Dette vil være et fokusområde i planperioden.

5.2.7.3	|	Integrated	Care	og	Tidlig	opsporing		

og	forebyggelse

Odense Kommune, Region Syddanmark og de alment prak-

tiserende læger i Odense er gået sammen om at udvikle 

en model for, hvordan øget fokus på tidlig indsats og ind-

dragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sam-

menhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive 

understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen. 

Visionen bag projektet er at skabe et velfungerende og  

forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser, hvor 

sygehuse, alment praktiserende læger og kommuner træ-

der tættere sammen og i fællesskab med borgeren skaber 

mere effektive og sammenhængende patientforløb.

Den grundlæggende idé med et tættere samarbejde med og 

omkring borgeren handler om at blive i stand til at hjælpe 

borgere i den arbejdsdygtige alder til hurtigst muligt at 

vende tilbage til arbejdet og at hjælpe syge borgere til en 

5

Almen praksis arbejder aktivt med telemedi-
cinske og telepsykiatriske løsninger til gavn 
for patienter og sundhedsvæsen.

Der følges op på økonomiaftalens (2013)  
skitserede indsats i kommuner og regioner 
vedrørende telemedicinsk sårvurdering.

Der vil i planperioden blive aftalt fortsatte 
forsøg med Shared Care platformen. 

Der iværksættes i planperioden forsøg om 
nye telemedicinske løsninger i almen praksis.
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mere stabil hverdag gennem en velkoordineret sundheds-

indsats på tværs af sektorerne.

Region Syddanmark iværksætter i planperioden udviklings-

projektet Tidlig opsporing og forebyggelse med fokus på 

mennesker med en usund livsstil og dermed en øget risiko 

for at udvikle en kronisk sygdom, eller for at en kronisk 

sygdom forværres.

Projektet afvikles i 10 kommuner med en population på  

i alt cirka 122.000 personer i aldersgruppen 30-49 år. På 

sigt kan projektet udbredes til hele regionen afhængigt af  

erfaringer og resultater. 

5.2.7.4	|	Kommunernes	akutfunktioner

Udbygningen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af 

aktiviteten i sygehusvæsenet og udviklingen i demografien  

samt et ændret sygdomsmønster med flere borgere med  

kronisk sygdom og flere ældre medicinske patienter stiller  

større krav til kommunernes forebyggelses- og plejeind-

sats. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af syge-

plejefaglige kompetencer i kommunale akutfunktioner i 

hjemmesygeplejen med det formål, at nedbringe antallet  

af forebyggelige indlæggelser og hjemtage borgere, der 

efter at være afsluttet på sygehus fortsat har komplekse 

pleje- og behandlingsbehov.

Målgruppen for indsatser i kommunale akutfunktioner er 

borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af 

sygdom, herunder både somatisk og psykiatrisk sygdom, 

eller akut nedsat funktionsevne. Afhængigt af patientens 

sygdomstilstand vil den kommunale sygepleje- og behand-

lingsindsats skulle varetages i samarbejde med enten den 

henvisende praktiserende læge eller med læge fra syge-

huset, herunder læger fra f.eks. de medicinske afdelinger, 

den fælles akutmodtagelse eller et diagnostisk center.

Kommunale akutfunktioner samarbejder typisk med læger  

i tre sammenhænge, nemlig i forbindelse med:

❚  Vurdering af, om en borger skal indlægges på sygehus 

eller alternativt tilbydes en indsats i kommunens akut-

funktion.

❚  Varetagelse af lægeordineret behandling, f.eks. i forhold 

til behandling efter patienten er udskrevet fra sygehus.

❚  Udredning og behandling af patienter, som tilbydes en 

indsats i akutfunktionen.

Akutfunktionen fordrer en velfungerende dialog mellem 

kommune, alment praktiserende læge, vagtlæge og sund-

hedsfagligt personale på sygehus. Samarbejdet mellem de 

tre parter understøttes af praksiskonsulenterne og drøftes 

i de lokale samordningsfora. Samarbejdet mellem almen 

praksis og kommunens akutfunktioner drøftes i de kom-

munalt lægelige udvalg og understøttes af praksiskonsu-

lenterne.

Almen praksis, kommunerne og Region Syddanmark indgår 

i løbet af planperioden en samarbejdsaftale om “Samabej-

de mellem kommunale akutfunktioner og regionale be-

handlingstilbud” i henhold til sundhedsaftalen 2015-2018.

Udfordringer og indsatsområder 5

Såfremt resultaterne fra projekt Integrated 
care og projekt Tidlig opsporing og fore- 
byggelse tilsiger det og det prioriteres poli-
tisk, understøttes udbredelse af projekterne  
til større dele af regionen efter projektperio-
dernes afslutning.

Almen praksis deltager sammen med  
kommunerne aktivt i udviklingen af nye  
samarbejds- og kommunikationsmåder.

I planperioden skal der findes en varig  
løsning, som sikrer lægebetjening af  
kommunernes akutfunktioner.

Praksisplanudvalget følger løbende op 
på samarbejdet mellem almen praksis og 
kommunernes akutpladser.
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5.2.8	|	Service	og	tilgængelighed

Det er Praksisplanudvalgets forventning, at der er en god 

tilgængelighed til almen praksis. Dette gælder telefonisk, 

elektronisk og fysisk tilgængelighed samt tilgængelighed  

i forhold til konsultationer. Almen praksis arbejder med  

service og tilgængelighed med udgangspunkt i overens-

komsten og med rum for regionalt prioriterede indsatser. 

5.2.8.1	|	Telefonisk	tilgængelighed

Telefonisk tilgængelighed i almen praksis handler om, at 

patienter og samarbejdsparter kan komme igennem til 

lægepraksis inden for en rimelig tid, og at patienterne og 

samarbejdsparter kan komme til at tale med patientens 

læge inden for rimelig tid. 

5.2.8.2	|	Fysisk	tilgængelighed

Det er en forudsætning, at andelen af almene praksis, 

som er tilgængelige for bevægelseshæmmede, skal være 

stigende, da alle patienter uanset alder og fysik skal have 

mulighed for at konsultere deres læge.

Praktiserende læger, der ønsker at flytte, skal indhente 

regionens godkendelse hertil. Ifølge overenskomsten skal 

godkendelse meddeles, medmindre det er i strid med  

praksisplanen. 

5.2.8.3	|	Elektronisk	tilgængelighed

IT understøtter lægernes tilgængelighed og giver borgerne 

en øget tilgængelighed, da dette kan benyttes hele døgnet, 

og praksis får større mulighed for selv at planlægge og 

prioritere. 

5

Praksisplanudvalget vil foretage en kortlæg-
ning af, hvordan den fysiske tilgængelighed 
er i almen praksis med særligt hensyn til 
handicapvenlighed i forhold til gældende lov-
givning og den praktiske håndtering af endnu 
ikke egnede praksis til fysisk bevægelses-
hæmmede.

Der foretages i planperioden en undersøgelse 
af den telefoniske tilgængelighed til almen 
praksis i regionen. Resultatet af telefonun-
dersøgelsen forelægges Praksisplanudvalget 
til drøftelse på førstkommende møde efter 
telefonundersøgelsen.

I første halvdel af aftaleperioden udvikles  
en samarbejdsaftale vedrørende procedurer 
ved telefoniske henvendelser fra kommuner-
ne om patientrelaterede spørgsmål. 

Der gennemføres i planperioden patienttil-
fredshedsundersøgelser i almen praksis.  
Resultaterne forelægges Praksisplanudvalget.

Som supplement til akkreditering og patient-
tilfredshedsundersøgelserne vil Praksisplan-
udvalget i perioden foretage undersøgelser 
af telefontilgængeligheden i dagtid, mulighed 
for konsultationer inden for fem dage, som 
foreskrevet i overenskomsten og fysisk til-
gængelighed. På baggrund af disse under- 
søgelser, vil Praksisplanudvalget om nødven-
digt iværksætte konkrete initiativer, som  
understøtter god tilgængelighed og service  
i almen praksis. Praksisplanudvalget vil lø-
bende monitorere tilgængeligheden herefter.

Praksisplanudvalget vil i planperioden iværk-
sætte en informationskampagne om brug af 
lægen og elektronisk tilgængelighed. 



24

5.2.8.4	|	Sygebesøg

Med overenskomsten fra september 2014 kan sygebesøg 

aftales regionalt i Praksisplanudvalget, hvorved de centrale 

bestemmelser om sygebesøg bortfalder. 

Der er i regi af Praksisplanudvalget nedsat en arbejdsgrup-

pe, der har til opgave, at udarbejde regionale principper og 

bestemmelser for sygebesøg.

Praksisplanudvalget vil sikre, at man i regionen lever op til 

at alle gruppe 1-sikrede patienter kan få aflagt sygebesøg, 

hvis der er behov herfor. Udgangspunktet for arbejdsgrup-

pens arbejde er nugældende overenskomsts bestemmelser 

om varetagelse af sygebesøg. Arbejdsgruppen skal således 

udarbejde forslag til håndtering af: 

Sygebesøg	hos	patienter	udenfor	15	km-grænsen6:

	I.			midlertidigt ophold (aflastningspladser, akutpladser7 

o.lign.).

II.			borgere, der vælger læge udenfor 15 km-grænsen som 

konsekvens af manglende lægevalgsmulighed indenfor 

15 km. fra bopælen.

5.2.9	|	Lægemiddelområdet

5.2.9.1	|	Tværsektorielt	samarbejde	på	lægemiddelområdet

For at sikre gode patientforløb med høj patientsikkerhed 

og rationel farmakoterapi er der behov for et tværsekto-

rielt samarbejde på lægemiddelområdet. Almen praksis 

samarbejder tæt med kommunalt personale, sygehuse, am-

bulatorier og praktiserende speciallæger om patienternes 

lægemiddelbehandling. 

Indsatserne kan bestå af formelle aftaler, kurser om sam-

arbejde, oplysningskampagner mm.

For at sikre gode patientforløb med høj patientsikkerhed 

og rationel farmakoterapi udføres en række indsatser på 

lægemiddelområdet. Almen praksis’ arbejde med rationel 

farmakoterapi understøttes bl.a. via kurser og information 

om rationel farmakoterapi. Endvidere udarbejdes årligt en 

basisliste med forslag til førstevalg af lægemidler indenfor 

de mest almindelige indikationer.

Der er indgået en aftale i Samarbejdsudvalget om systema-

tik i medicingennemgang. Aftalen indebærer, at alle praksis 

i regionen arbejder med medicingennemgang for ældre 

patienter i behandling med mange lægemidler.

Praksisplanudvalgets initiativer inden for medicingennem-

gangsområdet vil blive iværksat under hensyntagen til den 

oprydningsproces i FMK, der implementeres i 2015 og kom-

munernes implementering af FMK, som har betydning for 

almen praksis således, at grundlaget for det fremadrettede 

arbejde med systematik i medicingennemgang er så ret-

visende som muligt. 

Der er indgået en lokal aftale vedrørende opfølgning og 

koordination efter udskrivelse, hvor medicingennemgang 

er en del af ydelsen. Formålet er at sikre opfølgning efter 

sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for 

koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og 

hjemmeplejen. Der kan udarbejdes aftaler om at fokusere 

på medicingennemgang for andre udvalgte patientgrupper. 

Udfordringer og indsatsområder 5

6	 	 	I dagtid.
7	 	 	Midlertidig ophold er ophold, hvor der ikke ændres adresse og kan således være af kortere eller længere varighed.

Der udarbejdes regionale principper for  
sygebesøg samt bestemmelser og vilkår  
for håndteringen af sygebesøg.
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5
Såfremt kommunerne som led i deres interne procedure 

har behov for medicinafstemninger og rekvirerer disse hos 

almen praksis, afholdes udgiften hertil af kommunen. 

Dosisdispensering kan anvendes til patienter, som er stabilt 

medicineret. Ved at benytte dosisdispensering til stabilt 

medicinerede patienter minimeres mulighederne for fejl.

5.2.9.2	|	Fælles	Medicin	Kort	(FMK)	

Fælles Medicin Kort sikrer, at alle læger, der behandler en 

patient, kan se, hvilken medicin patienten anvender. Et vel-

fungerende FMK er et redskab til at forebygge utilsigtede 

hændelser i medicinhåndteringen.

Der vil i praksisplanperioden være fokus på det tværsekto-

rielle samarbejde om medicinhåndtering særligt med hen-

blik på at drage fordel af det Fælles Medicin Kort (FMK), når 

dette er fuldt implementeret i sektorerne. Parterne forplig-

ter sig således på at udvikle samarbejdet på lægemiddel-

området, når FMK er implementeret. 

FMK-projektet er som udgangspunkt et omfattende IT-pro- 

jekt i det samlede sundhedsvæsen med de udfordringer 

dette giver. Men det er samtidigt et projekt, som indebærer 

indførslen af nye rutiner både internt hos de enkelte aktø-

rer og i samspillet mellem disse. Der er således tale om  

en omfattende og tidskrævende opgave, der vil kræve en 

løbende dialog mellem alle parter om en korrekt anven-

delse af FMK.

Regionen, kommunerne og PLO Syddanmark 
vil samarbejde om at facilitere det tvær- 
sektorielle samarbejde på lægemiddelom- 
rådet, eksempelvis gennem indsatser om 
samarbejde om receptfornyelser, aftaler om 
behandlingsansvar og -planer, aftaler om 
kommunikationsformer, m.v. 

Parterne i Praksisplanudvalget er enige om, 
at det skal sikres, at aftalen om systematik 
i medicingennemgang for ældre medicinske 
patienter implementeres efter hensigten  
og som beskrevet i aftalen. Der vil i regi af 
Praksisplanudvalget blive udarbejdet en sta-
tus for, hvordan aftalen anvendes nu og hvilke 
forventninger, der kan stilles til den fremad-
rettede anvendelse. På baggrund af denne 
status, vil Praksisplanudvalget om nødven-
digt iværksætte konkrete initiativer, der har 
til formål at understøtte gennemførelse af  
systematisk medicingennemgang. Praksis-
planudvalget vil efterfølgende monitorere 
indsatsen løbende.

Praksisplanudvalget tager initiativ til moni- 
torering af eventuelt kommende samarbejds-
aftale om dosisdispensering.

Almen praksis arbejder på at øge kvaliteten 
og sikkerheden i lægemiddelbehandlingen  
for forskellige specifikke patientgrupper, 
f.eks. ved hjælp af medicingennemgang for 
psykiatriske patienter og ældre patienter  
via medicingennemgang.
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5.2.10	|	Sygemeldinger

Indsatsen om sygemeldinger (herunder brugen af mulig-

hedserklæringer) i almen praksis indgår som et element i 

den samlede rehabiliterende indsats i forhold til patienten. 

I den sammenhæng indgår hensynet til fastholdelse eller 

genetablering af forholdet til arbejdsmarkedet. 

Med henblik på at undgå sygemelding eller forberede til-

bagevenden til arbejdsmarkedet er det ofte nødvendigt, 

at der ydes en ekstraordinær indsats af den praktiserende 

læge. I forbindelse med reorganiseringen af ydelsen  

“samtaleterapi” vil der blive skabt mulighed for, at lægen 

kan afsætte tid til denne indsats. Der vil også blive tilrette-

lagt en indsats for at understøtte de alment praktiserende 

læger i dette arbejde – bl.a. via formidling og uddannelse. 

Et integreret samarbejde mellem lægen og kommunen kan 

også medvirke til arbejdsfastholdelse. 

Det forudsættes, at de enkelte læger tilrettelægger en 

indsats, der sikrer hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, 

samt at ovennævnte initiativer kan medvirke hertil.

 

5.2.11	|	Akkreditering

Det er i overenskomst om almen praksis besluttet, at almen 

praksis skal indgå i og akkrediteres efter Den Danske Kva-

litets Model (DDKM) inden den 31. august 2018. Herefter 

akkrediteres hver praksis hvert 3. år.

Der	udarbejdes	standarder	indenfor	4	overskrifter:

❚  Kvalitet og patientsikkerhed

❚   Patientsikkerhedskritiske standarder

❚   Det gode patientforløb

❚   Ledelse og organisation

Standarderne skal give mening og være anvendelige for 

den enkelte praktiserende læge. Det er ydernumre, der  

akkrediteres. Akkreditering gennemføres af IKAS (Institut 

for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). 

5.2.12	|	Rekruttering	til	almen	praksis

For at holde fast i målsætningerne om at sikre lægedæk-

ningen er det vigtigt, at der løbende arbejdes målrettet 

med rekruttering og fastholdelse af læger i faget.

Region Syddanmark og PLO-Syddanmark har vedtaget en 

rekrutteringsindsats, der skal løbe i en 3-årig periode frem 

til udgangen af 2018. Indsatsen gennemføres på baggrund 

af et initiativkatalog. Initiativkatalog 2015-2018 er under 

udarbejdelse. 

Der er nedsat en lægedækningsgruppe med deltagelse 

af kommunerne, regionen og almen praksis, som løbende 

drøfter lægedækning, herunder rekrutteringsindsats.  

Den daglige indsats er fra og med oktober 2012 forankret  

i Rekrutteringsteamet. 

Udfordringer og indsatsområder 5

Der arbejdes i planperioden for en regional  
understøttelse af akkreditering i almen 
praksis. Processen understøttes af en akkre-
diteringskoordinator og regionale kvalitets-
konsulenter i regi af kvalitets- og efteruddan-
nelsesudvalget for almen praksis (KEU).

Der vil i planperioden blive iværksat en 
indsats vedrørende almen praksis’ arbejde 
med sygemeldinger. 

Med henblik på et mere integreret samarbejde 
mellem kommuner og læger, vil erfaringerne 
fra bl.a. Assens Kommune, i samarbejde mel-
lem kommunens jobcentre og de praktiseren-
de læger, blive nærmere vurderet med hen-
blik på at skabe forudsætninger for at kunne 
sprede erfaringerne til de øvrige kommuner.

Praksisplanudvalget vil løbende følge ud- 
viklingen i antallet af sygemeldinger med 
henblik på at drøfte yderligere initiativer.
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5.2.13	|	Lægevagten

I foråret 2014 blev den fælles læge- og skadevisitation 

opstartet, hvor vagtlægerne forestår al visitation til både 

lægevagt og skadestue i vagttiden. 

Parterne har i efteråret 2014 revideret vagtaftalen.

 

5.2.14	|	Fasttilknyttede	plejehjemslæger

Praksisplanudvalget arbejder i planperioden for, at der på 

forsøgsbasis afprøves modeller for fasttilknyttede læger på 

plejehjem og bosteder. Erfaringer viser, at fast tilknyttede 

plejehjemslæger kan være med til at forbedre kvaliteten i 

pleje- og behandlingsmæssige forløb for beboere på pleje-

centre via et tættere samarbejde mellem læger og pleje-

personale. Dels kan den fasttilknyttede læge rådgive og 

give faglig sparring til plejepersonalet omkring beboerne 

på plejehjemmet med generelle og specifikke råd angående 

behandling, pleje, rehabilitering og medicinering, hvor det 

har været fagligt relevant. Dels kan de fasttilknyttede læger 

varetage almindelige lægelige opgaver for de beboere, der 

har valgt den pågældende læge som egen praktiserende 

læge. 

5

Der skal udarbejdes en rammeaftale, som  
kommunerne enkeltvis kan tiltræde.  

Der vil i indeværende planperiode være et 
øget fokus på lægevagtens integration i  
regionens øvrige akutbetjening.

Der vil blive arbejdet for et øget samarbejde 
mellem regionens skadestuer og lægevagten 
bl.a. gennem udrulning og permanentgørelse 
af “brobyggerordningen”, hvor en SoSu-assi-
stent i vagttidens spidsbelastningsperioder 
dedikeres til at fremme koordination og pa-
tientoplevet kvalitet i tværsektorielle patient-
forløb.



Praksisplanudvalget er det primære implementeringsorgan. 

Praksisplanudvalget har ansvaret for løbende at monito-

rere og afrapportere målopfyldelse, jf. implementerings- og 

opfølgningsplanen, og de skal igangsætte og justere initia-

tiver og indsatser for at sikre, at politiske og administrative 

mål kan nås. 

Efter praksisplanens godkendelse, vil Praksisplanudvalget 

arbejde videre med prioritering og implementering af ind-

satserne.

Praksisplanudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejds-

grupper, bl.a. med henblik på faglig rådgivning, jf. Bekendt-

gørelse om praksisplanudvalg for almen praksis, § 2, stk.  

2. Der refereres i implementerings- og opfølgningsplan til 

fire nedsatte arbejdsgrupper under Praksisplanudvalget  

for Region Syddanmark; Arbejdsgruppe vedrørende  

sygebesøg og Arbejdsgruppe vedrørende samtaleterapi, 

Arbejdsgruppe vedrørende lægedækning samt Arbejds-

gruppe vedrørende den underliggende aftale.

Implementerings- og opfølgningsplan6
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AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.1	
Forebyggelse 
og tidlig 
opsporing

❚  Bl.a. på baggrund af erfaringerne fra projektet 
Tidlig opsporing og forebyggelse vil de kommunalt 
lægelige udvalg i alle kommuner blive opfordret til 
at udarbejde aftaler om samarbejde om forebyg-
gelse og henvisning til kommunale forebyggelses-
tilbud.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.2	
Personer med 
kronisk sygdom

❚  Telemedicinske løsninger til f.eks. selvmonitorering 
inddrages i kroniker omsorgen i almen praksis og 
almen praksis inddrages i forsøgsprojekter m.v. om 
anvendelsen af telemedicinske løsninger.

Praksisplanudvalget Ultimo 2016

5.2.3	
Den ældre 
medicinske 
patient

❚  Almen praksis arbejder i planperioden med at  
styrke indsatsen for den ældre medicinske patient.

❚  Parterne er enige om, at det i aftaleperioden skal 
sikres, at aftalen om opfølgende hjemmebesøg 
anvendes som beskrevet i DSAMs vejledning og 
Sundhedsstyrelsens nationale handlingsplan, så 
den fungerer efter hensigten og som beskrevet i 
aftalen. Der vil i regi af Praksisplanudvalget blive 
udarbejdet en status for, hvordan aftalen anvendes 
nu og hvilke forventninger, der kan stilles til den 
fremadrettede anvendelse. På baggrund af denne 
afdækning, vil Praksisplanudvalget om nødvendigt 
iværksætte konkrete initiativer, som sikrer at op-
følgende hjemmebesøg efter udskrivning sker,  
når det er fagligt relevant og praktisk muligt.  
Praksisplanudvalget vil herefter monitore ind- 
satsen løbende.

❚  I forbindelse med aftalen om opfølgende hjemme-
besøg iværksættes et forsøg med videokonference 
med familien, patienten og sygeplejersken fra 
hjemmet.

Praksisplanudvalget Ultimo 2016

Implementerings- og opfølgningsplan6
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AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.4	
Mennesker med 
sindslidelser 

❚  Der iværksættes en indsats, som sikrer, at en  
nærmere aftalt patientgruppe tilbydes en over- 
ordnet, somatisk helbredsundersøgelse samt  
en medicingennemgang i almen praksis.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.5	
Samtaleterapi

❚  Der udarbejdes en model for samtaleterapiom- 
rådet, som danner udgangspunkt for en aftale 
mellem regionen, PLO Syddanmark og den fælles-
kommunale side om vilkårene for håndteringen  
af samtaleterapi i almen praksis. 

Praksisplanudvalget

5.2.6	
Samarbejde og 
kommunikation

❚  Praksisplanudvalget følger op på aftalte og  
planlagt opgaver hvis opgaven primært vedrører 
almen praksis.

❚  Der iværksættes en indsats målrettet relevant, 
tilgængelig information til almen praksis om de 
tilbud og henvisningsmuligheder, der er til syge- 
husene.

❚  Der arbejdes på en harmonisering af adgangen for 
almen praksis til billeddiagnostiske undersøgelser  
med henblik på hurtigere udredning af patienter. 

❚  Der arbejdes på lettere adgang for almen praksis 
til speciallægerådgivning i det enkelte patient- 
forløb og mulighed for generel rådgivning og  
supervision omkring patientgrupper.

❚  Der etableres en indsats med henblik på at for-
bedre samarbejdet og kvaliteten i epikriser fra  
sygehusene og henvisninger fra almen praksis. 

❚  Almen praksis benytter MedCom-standarden  
“Den gode henvisning”. 

Praksisplanudvalget Ultimo 2015
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Implementerings- og opfølgningsplan6
AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.7.1
Sundhedshuse

❚  Der etableres sundhedshuse i rekrutteringstruede 
områder som et rekrutteringsparameter.

❚  Sundhedshusene etableres som huse, der under-
støtter en helhedsorienteret tilgang, hvor almen 
praksis, hjemmesygeplejen, andre ydere fra prak-
sissektoren, regionale funktioner som ambulato-
riefunktioner, jordemoderkonsultationer og billed-
diagnostik samt kommunale tilbud om træning, 
pleje og forebyggelse samles i de samme fysiske 
rammer.

❚  Almen praksis i sundhedshusene afprøver og  
anvender velfærdsteknologiske og telemedicinske 
løsninger.

Praksisplanudvalget Ultimo 2016

5.2.7.2	
Udvikling og  
udbredelse af  
telemedicin og 
velfærdsteknologi

❚  Almen praksis arbejder aktivt med telemedicinske 
og telepsykiatriske løsninger til gavn for patienter 
og sundhedsvæsen.

❚  Der følges op på økonomiaftalens (2013) skitse-
rede indsats i kommuner og regioner vedrørende 
telemedicinsk sårvurdering.

❚  Der vil i planperioden blive aftalt fortsatte forsøg 
med Shared care platformen. 

❚  Der iværksættes i planperioden forsøg om nye  
telemedicinske løsninger i almen praksis.

Praksisplanudvalget Ultimo 2016

5.2.7.3	
Integrated Care 
og TOF

❚  Såfremt resultaterne fra projekt Integrated care 
og projekt Tidlig opsporing og forebyggelse tilsiger  
det og det prioriteres politisk, understøttes ud- 
bredelse af projekterne til større dele af regionen  
efter projektperiodernes afslutning.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.7.4	
Kommunernes 
akutfunktioner 

❚  Almen praksis deltager sammen med kommunerne 
aktivt i udviklingen af nye samarbejds- og kommu-
nikationsmåder.

❚  I planperioden, skal der findes en varig løsning 
som sikrer lægebetjening af kommunernes akut-
pladser.

❚  Praksisplanudvalget følger løbende op på sam-
arbejdet mellem almen praksis og kommunernes 
akutpladser.

Praksisplanudvalget Ultimo 2016
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AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.8	
Service og
tilgængelighed

❚  Der gennemføres i planperioden patienttilfreds-
hedsundersøgelser i almen praksis. Resultaterne 
forelægges Praksisplanudvalget.

❚  Som supplement til akkreditering og patienttil-
fredshedsundersøgelserne vil Praksisplanudvalget 
i perioden foretage undersøgelser af telefontil-
gængeligheden i dagtid, mulighed for konsulta-
tioner inden for fem dage, som foreskrevet i over-
enskomsten og fysisktilgængelighed. På baggrund 
af disse undersøgelser vil Praksisplanudvalget om 
nødvendigt iværksætte konkrete initiativer som 
understøtter god tilgængelighed og service  
i almen praksis. Praksisplanudvalget vil løbende 
monitore tilgængeligheden herefter.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.8.1
Telefonisk
tilgængelighed

❚  Der foretages i planperioden en undersøgelse  
af den telefoniske tilgængelighed til almen  
praksis i regionen. Resultatet af telefonunder- 
søgelsen forelægges Praksisplanudvalget til  
drøftelse på førstkommende møde efter telefon-
undersøgelsen.

❚  I første halvdel af aftaleperioden udvikles en  
samarbejdsaftale vedrørende procedurer ved  
telefoniske henvendelser fra kommunerne om  
patientrelaterede spørgsmål. 

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.8.2
Fysisk
tilgængelighed

❚  Praksisplanudvalget vil foretage en kortlægning 
af, hvordan den fysiske tilgængelighed er i almen 
praksis med særligt hensyn til handicapvenlighed  
i forhold til gældende lovgivning og den praktiske 
håndtering af endnu ikke egnede praksis til fysisk 
bevægelseshæmmede.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.8.3
Elektronisk
tilgængelighed

❚  Praksisplanudvalget vil i planperioden iværksætte 
en informationskampagne om brug af lægen og 
elektronisk tilgængelighed. 

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.8.4
Sygebesøg

❚  Der udarbejdes regionale principper for sygebesøg 
samt bestemmelser og vilkår for håndteringen af 
sygebesøg.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015
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Implementerings- og opfølgningsplan6
AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.9
Lægemiddel- 
området

❚  Regionen, kommunerne og PLO Syddanmark vil 
samarbejde om at facilitere det tværsektorielle 
samarbejde på lægemiddelområdet, eks. gennem 
indsatser om samarbejde om receptfornyelser, 
aftaler om behandlingsansvar og -planer, aftaler 
om kommunikationsformer, m.v. 

❚  Parterne i Praksisplanudvalget er enige om, at 
det skal sikres, at aftalen om systematik i medi-
cingennemgang for ældre medicinske patienter 
implementeres efter hensigten og som beskrevet 
i aftalen. Der vil i regi af Praksisplanudvalget 
blive udarbejdet en status for, hvordan aftalen 
anvendes nu og hvilke forventninger, der kan 
stilles til den fremadrettede anvendelse. På bag-
grund af denne status, vil Praksisplanudvalget 
om nødvendigt iværksætte konkrete initiativer, 
der har til formål at understøtte gennemførelse 
af systematisk medicingennemgang. Praksisplan-
udvalget vil efterfølgende monitorere indsatsen 
løbende.

❚  Praksisplanudvalget tager initiativ til monitore-
ring af eventuelt kommende samarbejdsaftale 
om dosisdispensering.

❚  Almen praksis arbejder på at øge kvaliteten 
og sikkerheden i lægemiddelbehandlingen for 
forskellige specifikke patientgrupper, f.eks. ved 
hjælp af medicingennemgang for psykiatriske 
patienter og ældre patienter.

Praksisplanudvalget Ultimo 2017
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AFSNIT MÅLSÆTNINGER/INDSATS	 ANSVARLIG TIDSRAMME

5.2.10
Sygemeldinger

❚  Der vil i planperioden blive iværksat en indsats 
vedrørende almen praksis’ arbejde med syge- 
meldinger. 

❚  Med henblik på et mere integreret samarbejde 
mellem kommuner og læger vil erfaringerne fra 
Assens Kommune, i samarbejde mellem kommu-
nens jobcentre og de praktiserende læger, blive 
nærmere vurderet med henblik på at skabe for-
udsætninger for at kunne sprede erfaringerne til  
de øvrige kommuner.

❚  Praksisplanudvalget vil løbende følge udviklingen i 
antallet af sygemeldinger med henblik at drøfte  
yderligere initiativer.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.11
Akkreditering

❚  Der arbejdes i planperioden for en regional under-
støttelse af akkreditering i almen praksis. Proces-
sen understøttes af en akkrediteringskoordinator, 
regionale kvalitetskonsulenter i regi af kvalitets-  
og efteruddannelsesudvalget for almen praksis 
(KEU).

Praksisplanudvalget  
og KEU.

Ultimo 2017

5.2.13
Lægevagten

❚  Der vil i indeværende planperiode være et øget  
fokus på lægevagtens integration i regionens  
øvrige akut-betjening.

❚  Der vil blive arbejdet for et øget samarbejde  
mellem regionens skadestuer og lægevagten bl.a. 
gennem udrulning og permanentgørelse af  
“brobyggerordningen”, hvor en SoSu-assistent i 
vagttidens spidsbelastningsperioder dedikeres til 
at fremme koordination og patientoplevet kvalitet  
i tværsektorielle patientforløb.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015

5.2.14
Fasttilknyttede
plejehjemslæger

❚  Der skal udarbejdes en rammeaftale som kommu-
nerne enkeltvis kan tiltræde.

Praksisplanudvalget Ultimo 2015
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