
Orientering om overleveringsnotat til det tiltrædende Praksisplanud-
valg (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ
Praksisplanudvalget for almen praksis har udarbejdet et overleveringsnotat til det kommende Prak-
sisplanudvalg/Sundhedssamarbejdsudvalg. Overleveringsnotatet giver status på implementeringen 
af Praksisplanen og Praksisplanens målsætninger for lægedækningen. Overleveringsnotatet giver 
endvidere anbefalinger til politiske fokusområder i den videre implementering af Praksisplanen

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
De kommunale medlemmer i Praksisplanudvalgt og Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i 
november 2021 at udarbejde et overleveringspapir til de nye kommunale repræsentanter, der ud-
peges i januar 2022. Dette overleveringspapir findes under punkt 19. på nærværende dagsorden.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING
Sekretariatet for Praksisplanudvalget indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager overleveringsnotatet til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I hver valgperiode skal Praksisplanudvalget for almen praksis udarbejde en praksisplan for almen 
praksis. Praksisplanen udgør en udmøntning af Sundhedsaftalen overfor almen praksis. Den nu-
værende praksisplan er gældende for perioden 2020 - 2023 og følger visionerne for Sundhedsafta-
len 2019-2022. Praksisplanen kan ses på: Information til almen læger (regionsyddanmark.dk)

Praksisplanen består af to dele: 

 En kapacitetsdel, der beskriver lægedækningen i regionen, herunder hvor der er og skal 
være lægepraksis

 En ”politisk” del, der udmønter sundhedsaftalen overfor almen praksis, herunder hvilke ind-
satser, der skal iværksættes i aftaleperioden for at understøtte implementeringen af sund-
hedsaftalen.

https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/praksis/almen-laeger/almen-laeger


Praksisplanudvalget for almen praksis har udarbejdet et overleveringsnotat til det kommende Prak-
sisplanudvalg/Sundhedssamarbejdsudvalg oger godkendt af Praksisplanudvalget d. 24. november 
2021 efter skriftlig behandling. Nedenfor fremhæves hovedpointer fra overleveringsnotatet.

Med ”Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)” sammenlægges Praksisplanudval-
get for almen praksis og Sundhedskoordinationsudvalget pr. 1. juli 2022. Det er fortsat uafklaret, 
hvor Praksisplanudvalgets opgaver i forhold til udarbejdelse af praksisplan, indgåelse af lokalafta-
ler til supplering af overenskomsten og drøftelse af spørgsmål om lægedækning skal ligge fremad-
rettet.

Hovedpointer fra overleveringsnotatet

Lægedækning

Målsætninger om lægedækning er opfyldt både i form af andel af flermandspraksis og andel af 
praksis, der er åbne for tilgang af patienter.

Indsatsområder i praksisplanen

Der er i implementeringen af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 primært arbejdet med ind-
satsområderne ”Mennesker med psykisk sygdom”, ”Tilgængelighed”, ”Telemedicin” og ”Børn og 
unge i mental mistrivsel”.

Flere af initiativerne i Praksisplanen er indeholdt i den nye overenskomst om almen praksis, der 
trådte i kraft pr. 1. januar 2022. Det drejer sig f.eks. om sundhedstjek på de sociale botilbud, kom-
munikation med sundhedsplejen og styrket samarbejde mellem almen praksis og den kommunale 
akutsygepleje. Der skal derfor fremadrettet sikres sammenhæng mellem implementering af prak-
sisplan og overenskomst.

Anbefalinger til det kommende praksisplanudvalg

Anbefalingerne omfatter, at der i den videre implementering af Praksisplanen sættes fokus på:

 At de indsatser, der igangsættes, generelt understøtter Praksisplanens fokus på mest hjælp 
til dem, der har størst behov

 At der sikres et tæt samarbejde med følgegrupper og sekretariat for Sundhedsaftalen 2019-
2023 om implementering af de indsatser, der overlapper med Sundhedsaftalen

 At der fokuseres på implementering af de indsatsområder og indsatser, der er unikke for 
Praksisplanen og ikke indgår i enten sundhedsaftale eller overenskomst om almen praksis 
2022:

o Anvendelse af sygemeldinger (arbejdsmarked og uddannelse)

o Inddragelse af patient og pårørende i behandlingen (mennesker med psykisk syg-
dom)

o Telemedicin, særligt videokonferencer mellem almen praksis, sygehuse og kommu-
ner

o Fastholdelse og rekruttering af læger

 At aksen ”kommune- almen praksis” får fokus og understøttes, da den er vigtig for at sikre 
gode patientforløb. Det kan f.eks. ske gennem fælles oplæg til brug for drøftelser i de kom-
munalt lægelige udvalg (KLU) 



Anbefalingerne omfatter endvidere, at der i forhold til arbejdet i det nye udvalg er opmærksomhed 
på:

 At det er vigtigt med en god dialog om indsatsen i det nære sundhedsvæsen. Eventuelt i 
form af temadrøftelser om konkrete emner vedrørende samarbejdet mellem almen praksis, 
kommuner og region

 At det er nødvendigt med en vis grad af pragmatisme for at samarbejdet kommer til at fun-
gere

 At der kan være behov for administrativt at understøtte politikernes deltagelse i udvalget, 
da det kan være svært at repræsentere et bagland, der består af mange parter, og hvor de 
emner, der drøftes med relation til Praksisplanen ikke nødvendigvis er højt prioriterede.

Derudover er afsnittene om formel baggrund for og formål med Praksisplanudvalget skåret ud af 
notatet, så der er tydeligere fokus på status for implementering af praksisplanen og målsætninger-
ne om lægedækningen.

Videre proces
Overleveringsnotatet forelægges for det ny-nedsatte Praksisplanudvalg på det første møde i udval-
get, forventeligt i marts 2022.

BILAG 
 Overleveringsnotat til nyt praksisplanudvalg


