
Orientering om Formandskabets gensidige præsentation og drøftel-
se med formandskabet for PLO Syddanmark

REFERAT
På formandskabsmødet drøftede PLO og formandskabet, hvordan det kan sikres, at man samar-
bejder jf. nye aftaler og sikrer optimal videndeling i KLU’erne. I den forbindelse blev det forslået, at 
sekretariatet kunne igangsætte et arbejde med at udarbejde ”pixie”-udgaver af forskellige samar-
bejdsaftaler, som kunne bruges som redskab til informationsdeling i KLU.  
Der var også drøftelser om vagtlægeordningen, dosisdispensering, læger på plejehjemmene og 
bag-om numre til kommunerne. 
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum havde på deres møde den 12. januar besøg af for-
mandskabet for PLO Syddanmark (PLO-S) til en gensidig præsentation af det nye formandskab i 
PLO-S og drøftelse af relevante emner.

På mødet den 16. september i Sundhedsstrategisk Forum blev der drøftet ønsker fra kommunerne 
til punkter, der skulle dagsordensættes. Dagsordenen for dette punkt er herefter udarbejdet i fæl-
lesskabet med PLO-S og Sekretariatet, med Gitte Østergaard som godkender af den endelige 
dagsorden. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
PLO-Syd havde rettet henvendelse til sekretariatet, med ønske om at deltage på et møde i For-
mandskabet til gensidig præsentation af det nye formandskab i PLO-S og drøftelse af relevante 
emner.

På mødet den 16. september i Sundhedsstrategisk Forum blev der drøftet ønsker fra kommunerne 
til punkter, der skulle dagsordensættes. Dagsordenen for dette punkt blev herefter udarbejdet i fæl-
lesskab med PLO-S og Sekretariatet, med Gitte Østergaard som godkender af den endelige dags-
orden. 

Dagsordenen indeholdt:
 Gensidig præsentation
 Orientering om ny overenskomst for almen praksis fra 2022
 Orientering om og drøftelse af vagtlægeordningen i Syddanmark
 Henvisningspraksis til vederlagsfri fysioterapi (Dette nåede ikke at blive behandlet)
 Dosisdispensering

o Ny midlertidig aftale til hjælp til håndtering af COVID-19



 Aflønning af KLU-møder
 Eventuelt?

Fra PLO-S deltog:
- Formand i PLO-S: Birgitte Ries Møller
- Næstformand: Michael Haslund
- Sekretariatschef: Jens Hartvig Skov 

Nedenfor findes en opsummering af de drøftelser, der foregik på mødet i Formandskabet den 12. 
januar:

Orientering om ny overenskomst for almen praksis fra 2022
Birgitte Ries Møller indledte punktet med en gennemgang af de større elementer i overenskom-
sten, som har snitflade og samarbejde med kommunerne. Herunder blev der nævnt: faste læger til-
knyttet plejecentre, sundhedstjek for borgere på botilbud, kommunikation med sundhedsplejen og 
PPR og samarbejde med den kommunale akutsygeplejerske (alternativt akutfunktion).

Vedr. faste læger tilknyttet plejecentre
I overenskomsten er der en målsætning om, at 80% af plejecentrene får tilknyttet en 
fast læge til rådgivning. At få tilknyttet læger, er en fælles forpligtigelse mellem PLO 
og kommunerne. Formandskabet anmodede om et notat fra PLO-S, som kommuner-
ne kan anvende til at få dialogen i gang med lægerne i kommunen og dermed bidra-
ge til at sikre dækningen. Så snart det er sekretariatet i hænde, rundsendes det til 
kommunerne. PLO-S vil udbrede budskabet om faste læger gennem nyhedsbreve og 
møder gennem møder i PLO-kredse. 

Bagom-telefonnumre
Ifm. samarbejdet med den kommunale akutsygepleje/akutfunktion, skal de praktise-
rende læger i regi af KLU i kommunerne udlevere bagomnumre på de praktiserende 
læger i kommunen. PLO-sekretariatet udsender opgaven hermed til de lokale KLU-
repræsentanter.

De praktiserende læger ønsker ligeledes muligheden for at kunne kontakte akutsy-
geplejersken/akutfunktionen. Det aftales, at denne tages op i de lokale KLU’er. 

Lægevagtsordningen i Syddanmark
PLO-S orienterede om, at de ikke længere kunne se sig ind i den nuværende aftale for lægevagten 
i Syddanmark. Den nuværende aftale trådte i kraft 1. december 2014. PLO-S bemærkede bl.a. at 
der er en ressourceudfordring ift. at rekruttere læger og at der i de andre regioner ikke er så mange 
decentrale lægevagtskonsultationer. Forhandlinger om en ny aftale vedr. lægevagten i Syddan-
mark påbegyndes i marts 2022. En tilrettelæggelse af lægevagten sker i samarbejde mellem regio-
nen og de praktiserende læger. 

Vedr. de lukkede lægevagtskonsultationer i Syddanmark (mere information herom i punkt 7 på 
nærværende dagsorden): Håndteringen heraf foregår i K22 og KKR, som behandler sagen på de-
res møder i slutningen af januar 2022. 

Dosisdispensering



Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har den 10. december 2021 indgået en covid-aftale 
med PLO om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje el-
ler plejehjem og botilbud i en midlertidig aftale under COVID-19. Aftalen er midlertidig med udløb 
den 1. april 2022. Formålet med aftalen er, at praktiserende læger hurtigst muligt påbegynder do-
sispakket medicin for borgere i stabile medicinforløb, så der kan frigøres medarbejderressourcer i 
en periode.
. 

PLO-S bemærker til aftalen, at det for de praktiserende læger en tung administrativ opgave at om-
lægge en borger til dosispakket medicin. Formandskabet påpeger, at det er et stort kommunalt øn-
ske og det bidrager til patientsikkerheden. Dialogen med lægerne ift. at omlægge en borger til do-
sispakket medicin foregår lokalt.
Aflønning af KLU
Formandskabet bemærkede til PLO-S, at aflønningen foregår lokalt.

Eventuelt
PLO-S opfordrer kommunerne til at øge anvendelsen af kontaktlæge App’en.  Den kan f.eks. an-
vendes til virtuelle konferencer hos en borger. I Syddanmark eksisterer der en lokalaftale som mu-
liggør, at almen praksis kan anvende videokonference med kun to deltagere. Se lokalaftalen her: 
Ny ramme for anvendelse af 4435 - videokonference - sundhed.dk. 

Kommunerne bemærkede, at funktionen med at tilgå video via et link i stedet for en App, havde 
vist sig mere brugbart i praksis, som også er kendt fra lægevagten. Men PLO-S gjorde opmærk-
som på, at det er Region Syddanmark, der har opsagt muligheden for at udsende en SMS med link 
til video. Region Syddanmark arbejder på en ny løsning, så den kan genintroduceres. PLO-S og 
Formandskabet var enige om, at rette henvendelse til Praksisplanudvalget med anmodning om en 
tidsplan for genindførslen af SMS med link til at tilgå video. 

Der var enighed mellem PLO-S og Formandskabet om, at samarbejdsfladerne mellem almen prak-
sis og kommunerne kun bliver større og det dermed er relevant med et godt samarbejde. Det blev 
besluttet, at PLO-S og Formandskabet mødes til gensidig orientering og drøftelser for begge parter 
relevante emner igen. PLO-sekretariatet og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat koordinerer 
herom.

BILAG 
 Midlertidig aftale vedr. dosispakket medicin i almen praksis

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/rammeaftale-om-anvendelse-telemedicin-i-almenpraksis/anvendelse-telemedicinske-loesninger-i-ap/

