
Kommunernes involvering og udpegning til ny administrativ styre-
gruppe for Almen Praksis/Overenskomst for almen praksis 2022 

REFERAT
Der var enighed om vigtigheden af at have kommunerne repræsenteret i styregruppen. Det blev 
besluttet at kommunerne stiller op med to repræsentanter. Repræsentanterne blev Arne Nikolaj-
sen, direktør i Esbjerg Kommune og Irene Ravn Rossavik, direktør i Middelfart Kommune.

RESUMÉ
Den ny overenskomst med almen praksis (OK22) lægger op til, at samarbejdet mellem region, 
kommuner og almen praksis styrkes væsentligt. 

Derfor har Region Syddanmark valgt at ændre navnet på den eksisterende styregruppe for imple-
mentering af overenskomst for almen praksis 2018 til administrativ styregruppe for almen praksis. 
Samtidig er der udarbejdet et nyt kommissorium for styregruppens arbejde.

Som navneskiftet signalerer, vil styregruppen fremadrettet have et mere bredt fokus på samarbej-
det mellem region, kommuner og almen praksis, og på hvordan vi kan implementere indsatser og 
skabe sammenhæng på tværs af overenskomsten (OK22), Praksisplanen og de forskellige lokalaf-
taler og opgaveoverdragelse mellem sektorerne. 

På baggrund af den ny overenskomsts betydning for kommunerne og samarbejdet med almen 
praksis, lægges der op til, at kommunerne udpeger tre repræsentanter til styregruppen. Samtidig 
vil styregruppen betjenes af et tværsektorielt fællessekretariat, så kommunerne får større indflydel-
se på dagsordenerne.

Første møde i styregruppen er den 12. oktober 2021 og foregår i Regionshuset i Vejle. Der vil væ-
re fire årlige møder af 2-3 timers varighed. Arne Nikolajsen og Irene Rossavik indtræder i styre-
gruppen.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter kommunernes involvering i Administrativ styregruppe for Almen Praksis
 Udpeger en kommunal repræsentant på øverste administrative niveau til at indtræde i Ad-

ministrativ styregruppe for Almen Praksis sammen med Arne Nikolajsen og Irene Rossavik.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Praksisafdelingen i Region Syddanmark ændrer den eksisterende Styregruppe for implementering 
af Overenskomst for almen praksis 2018 til Administrativ Styregruppe for Almen Praksis. Samtidig 
er kommissoriet for styregruppens arbejde blevet revideret.



I den kommende aftale om Sundhedsklynger, ser Praksisafdelingen i regionen ind i, at den fremti-
dige praksisplan bliver en regionalt vedtaget plan, udarbejdet med inddragelse af kommuner og 
fagfolk (som praksisplanerne for de øvrige kliniske specialer i praksissektoren). Den regionale 
praksisplan vil tage udgangspunkt i og hensyn til sundhedsaftalen, og det kommende sundheds-
samarbejdsudvalg (SSU) sætter den politiske retning for samarbejdet.

Årsagen til at styregruppen vil ændre karakter er endvidere, at samarbejdet mellem sektorerne om-
kring/og med almen praksis vil blive mere omfattende ved kommende Overenskomst for almen 
praksis 2022 og samtidig vedrøre generelle drøftelser ift. samarbejdet mellem sektorerne. Styre-
gruppens overordnede formål vil være at yde administrativ rådgivning og koordinering i forhold til 
implementering af overenskomst om almen praksis, Praksisplanen, lokalaftaler i Region Syddan-
mark og opgaveoverdragelse mellem sektorerne.

Særligt vil samarbejdet med almen praksis i den kommende overenskomst for almen praksis 2022 
(hvis den stemmes igennem af parterne) have betydning for kommunerne, hvorfor det er relevant 
at være repræsenteret i styregruppen. Fra et kommunalt perspektiv kan følgende indsatser der 
skal implementeres, med betydning for kommunerne fremhæves:

 Fasttilknyttede plejehjems læger (finansiering overgår til Regionen)
 Styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner
 Somatisk helbredsundersøgelse
 Sundhedstjek på sociale institutioner
 Indsatser for sårbare børn og samarbejde med sundhedsplejen
 Indsatser for multisyge
 Sundhedsfaglig kommunikation mellem almen praksis og kommuner
 Sikring af lægedækning

Styregruppens hovedfokus er at sikre et relevant samarbejde om implementeringen på tværs af 
sektorer med fokus på og udgangspunkt i opgavevaretagelsen i almen praksis.
Styregruppens sammensætning bliver med repræsentanter for både kommuner, sygehusledelse 
og almen praksis på det øverste administrative niveau og skal som kontaktorgan bidrage til at kva-
lificere drøftelsen af det konkrete samarbejde omkring patienterne.

Første møde i styregruppen er den 12. oktober 2021 og foregår i Regionshuset i Vejle.
Der vil være 4 årlige møder af 2-3 timers varighed.

Der lægges op til, at Formandskabet drøfter kommunernes involvering i Administrativ styregruppe 
for Almen Praksis, og hvor mange kommunale repræsentanter, der skal indgå i styregruppen. Arne 
Nikolajsen sidder i den nuværende Styregruppe for implementering af Overenskomst for almen 
praksis 2018, og endvidere har KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat bistå-
et styregruppens arbejde.

BILAG 
 Kommissorium for ”Administrativ Styregruppe for Almen Praksis”.


