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Høring: Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023 – Region 
Syddanmark
I Sundhedsloven skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis, der 
fungerer som planlægningsramme for kapaciteten i almen praksis i planperioden. Praksisplanen er 
endvidere ramme for udviklingen af samarbejdet og opgaveløsningen mellem almen praksis, 
kommunerne og regionens sygehuse, herunder fungerer praksisplanen som en udmøntning af 
Sundhedsaftalen overfor almen praksis.

Praksisplanen udarbejdes af praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, 
samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og 
praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede 
sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse. Praksisplanen er delt i to: del 1 
indeholder visioner, tværgående temaer og indsatsområder og del 2 omhandler organiseringen og 
sikring af lægedækningen.

Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte 
høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i 
egen organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v., men de formelle høringsparter er de nævnte 
i høringslisten.

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist
Høringsmaterialet vedr. Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 er tilgængelig på Region 
Syddanmarks høringsportal: http://www.regionsyddanmark.dk/høring, og det er her, at høringssvar 
skal afgives.

Høringsfristen er mandag d. 4. november 2019.

Spørgsmål til høringen kan rettes til: 
Specialkonsulent Christina Ryborg på mail: cetr@haderslev.dk eller telefon 40 28 13 07 
Specialkonsulent Anita Lerche på mail: Ale@rsyd.dk eller telefon 21 57 31 16.
Sekretariatschef Jens Hartvig Skov på mail jhs@dadl.dk eller telefon 35 44 11 85

Den videre proces
Høringsudkastet indsendes i høringsperioden til Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning. 
Yderligere forelægges høringsudkastet for Sundhedskoordinationsudvalget og 
Patientinddragelsesudvalget.

Praksisplanudvalget forestår tilretningen af praksisplanen på baggrund af de indkomne høringssvar, 
og det forventes, at Praksisplanudvalget godkender den tilrettede praksisplan på sit møde d. 27. 
november 2019, hvorefter planen træder i kraft den 1. januar 2020.
Praksisplanudvalget ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag til, at praksisplanen kan
medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet i Region Syddanmark.

På vegne af Praksisplanudvalget
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Formand for Praksisplanudvalget

mailto:jhs@dadl.dk

