
  

INVITATION

Faglig temadrøftelse af indsatser 
i den kommende praksisplan 
I 2019 skal en ny praksisplan for almen praksis udarbejdes. 

Praksisplanen har til formål at understøtte almen praksis’ rolle og 
opgaver i det samlede sundhedsvæsen.  Praksisplanen er et centralt 
samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og 
praktiserende læger, idet den skal beskrive de opgaver, som almen 
praksis skal varetage i det tværsektorielle sundhedssamarbejde. 
Praksisplanen skal også beskrive lægekapaciteten og derved bidrage 
til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i hele 
Syddanmark. Det er dog ikke denne del af planen, der vil være i fokus 
i temadrøftelsen. 

Du inviteres sammen med en række andre lægefaglige, sundhedspo-
litiske og administrative nøglepersoner til faglig temadag, hvor for-
målet er at indkredse centrale opgave- og indsatsområder, der skal 
indgå i praksisplanen for 2020-2023.

Temadagen afholdes d. 4. marts 2019 
kl. 13.30 – 17.30 

på Trinity Hotel og Konference Center, 
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Temadagen vil omhandle praktiserende lægers rolle og opgaver i det 
tværsektorielle samarbejde, og programmet vil omfatte korte oplæg 
efterfulgt af gruppedrøftelser.  

Inviterede deltagere
• Medlemmer af Praksisplanudvalget
• Medlemmer af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget 
• Koordinationsteamet under Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget
• PLO K formænd
• Praksiskoordinatorer 
• Medlemmer af Kommunalt-lægelige udvalg 
 (en kommunal deltager pr. kommune)
• Medlemmer af Det Administrative Kontaktforum

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for læger fra 
koordinationsteamet og KEU samt PLO K-formænd. Det forudsættes, 
at PKO-koordinatorernes deltagelse kan ske inden for den ordinære 
tidsramme på 12 timer pr. måned. 

Sammenhæng mellem Sundhedsaftalen 
2019-2023 og den kommende praksisplan  

Sundhedssamarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende 
læger beskrives i Sundhedsaftalen, der har til formål at sikre 
kvalitet og sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs 
af sektorer. Den 1. juli 2019 træder en ny sundhedsaftale for 
perioden 2019-2023 i kraft. Den overordnede vision i den nye 
sundhedsaftale er at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen.

Visionen understøttes af følgende delvisioner: 
• Vi samarbejde om forebyggelse, herunder: 
 o Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark 
 o Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige 
 o Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge 

• Vi arbejder for sømløse overgange 

• Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og
 arbejdsmarkedet   

Praktiserende læger er ifølge lovgivning forpligtiget til at udøve 
deres virksomhed i overensstemmelse med Sundhedsaftalen. 
Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for 
Sundhedsaftalens gennemførsel i forhold til almen praksis. 

Vi håber, at du har mulighed for at deltage i den faglige temadag 
og vil sætte dit præg på, hvordan sundhedsaftalens visioner og 
målsætninger omsættes til indsatser i den kommende praksisplan. 

Resultaterne fra den faglige temadrøftelse vil danne udgangs-
punkt for udarbejdelsen af oplæg til ny praksisplan, der skal 
behandles af Praksisplanudvalget og senere på året sendes i 
høring.



  

PROGRAM OG TILMELDING

Dagens program kl. 13.30 - 17.30 

TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail til Vinni.Eide.Jorgensen@rsyd.dk
Du skal oplyse dit navn, udvalg/arbejdssted, telefonnummer og e-mail adresse ved tilmelding. 

Oplever du problemer med tilmeldingen, kan du kontakte Vinni Eide Jørgensen på tlf. 7663 1433.

Tilmelding senest 15. februar 2019

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til den faglige temadag og/eller til den kommende praksisplan kan du kontakte chefkonsulent 
Tine Canvin på e-mail: ttc@rsyd.dk eller på telefon 7663 1409. 

Venlig hilsen

Bo Libergren
Formand for Praksisplanudvalget
Regionrådsmedlem

Henning Ravn             
Medlem af Praksisplanudvalget
Byrådsmedlem i Esbjerg Kommune 

Jørgen Skadborg
Medlem af Praksisplanudvalget
Formand for PLO Syddanmark

13.30 - 13.45  Velkomst 
 ved formand for Praksisplanudvalget Bo Libergren og PLO Syd formand Jørgen Skadborg

13.45 - 13.55  Præsentation af Sundhedsaftalen 2019-2023

13.55 - 14.00  Introduktion til drøftelse

14.00 - 15.00  Første gruppedrøftelse af indsatser og indsatsområder i Praksisplan 2020-2023

15.00 - 15.20  Pause 

15.20 - 16.05  Anden gruppedrøftelse af indsatser og indsatsområder i Praksisplan 2020-2023

16.05 - 16.25  Pause

16.25 - 17.10  Tredje gruppedrøftelse af indsatser og indsatsområder i Praksisplan 2020-2023

17.10 - 17.30  Opsamling – herunder den videre proces 
 ved formand for Praksisplanudvalget Bo Libergren og PLO Syd formand Jørgen Skadborg

http://Vinni.Eide.Jorgensen@rsyd.dk

