
Drøftelse af emner med ønsker til samarbejdet mellem kommuner 
og praktiserende læger på møde i Formandskabet den 13. oktober 
2021 hvor PLO-Syd deltager

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum meldte følgende ønsker til punkter:

 Dosisdispensering. Muligheder for en regional aftale.
 Læger tilknyttet center for korttidspladser
 FMK – Ændringer af Maravan (blodfortyndende medicin) 
 Lægernes henvisningspraksis til vederlagsfri fysioterapi

Dagsorden udarbejdes i fællesskab med PLO-S sekretariatet og godkendes på det dagsordenfor-
beredende møde forud for mødet i Formandskabet den 13. oktober 2021.

RESUMÉ
PLO-Syd har rettet henvendelse til sekretariatet, med ønske om at deltage på mødet i Formand-
skabet den 13. oktober 2021 til gensidig præsentation af det nye formandskab i PLO-Syd og drøf-
telse af, for begge parter, relevante emner.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter emner med ønsker til samarbejdet fra kommunerne til de praktiserende læger, som 
Formandskabet tager med på mødet i Formandskabet den 13. oktober 2021 med PLO-Syd.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
PLO-Syd har rettet henvendelse til sekretariatet, med ønske om at deltage på mødet i Formand-
skabet den 13. oktober 2021 til gensidig præsentation af det nye formandskab i PLO-Syd og drøf-
telse af, for begge parter, relevante emner.

PLO-Syd har i henvendelsen lagt op til at drøfte følgende emner:

 Gensidig præsentation
 Orientering om ny organisering af PLO-K (kommuner)
 Brug af Fælles medicinkort (FMK)
 Ønsker fra kommunerne til de praktiserende læger
 Aflønning af møder i KLU (PLO ønsker en ensretning af aflønning på tværs af kommuner-

ne)

Tilbagemeldingen fra Formandskabet på ovenstående emner fra PLO-syd, er at aflønning af mø-
der i KLU ikke er relevant at drøfte, da dette håndteres lokalt. 



På mødet i Sundhedsstrategisk Forum vil der være mulighed for at komme med ønsker til emner 
som Formandskabet skal drøfte med PLO-syd på formandskabsmødet den 13. oktober 2021. 

Proces
Der udarbejdes i fællesskab med PLO-Syd en dagsorden med de indkomne ønsker fra Formand-
skabet. Der er lagt op til, at der afsættes 45 minutter til punktet. Dagsordenen godkendes endeligt 
på det dagsordenforberedemøde forud for mødet i Formandskabet den 13. oktober 2021.

Formandskabet vil orientere om drøftelserne med PLO-syd, på kommende møde i Sundhedsstra-
tegisk Forum, hvis det vurderes relevant.  


