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Tids- og procesplan – Praksisplan og den underliggende aftale 

I forbindelse med det centrale arbejde i Praksisplanudvalget omkring indgåelse af underliggende aftale til 

Praksisplanen for almen praksis er der behov for at skitsere en proces for indhentning af mandat til de 

kommunale medlemmer i Praksisplanudvalget (PPU) vedr. kommunale fokusområder og økonomiske 

prioriteringer.  

I nedenstående er processen med udarbejdelse af en underliggende aftale opdelt i tre faser i form af 

forberedelse af forhandlingen, selve forhandlingsprocessen og afslutningsvis godkendelse af aftalen.  

Da der i regi af PPU hidtil ikke har været udarbejdet en tids- og procesplan for arbejdet i 2015 har det kun 

været muligt at arbejde med en konkret procesplan for 1. fase, mens det for de to senere faser indtil videre 

kun har været muligt at se på henholdsvis afklaring af principielle spørgsmål og en overordnet ramme for 

godkendelse af en underliggende aftale. Nedenstående procesplan giver hermed primært et billede af, 

hvordan kommunerne foreløbigt har håndteret processen med forberedelse af forhandlingen (denne 

proces er fortsat igangværende).  

På møde den 25. marts 2015 i den forhandlingsforberedende gruppe under Praksisplanudvalget forventes 

regionen imidlertid at fremlægge et bud på en tidsplan for det fremadrettede arbejde med den 

underliggende aftale. Ved oplæg på Sundhedspolitisk Dialogforum den 27. marts 2015 forventes et bud på 

en fremadrettet kommunal tidsplan derfor at kunne præsenteres. 

For yderligere oplysninger omkring indgåelse af en underliggende aftale, herunder den kommunale 

økonomi i forbindelse med aftalen, henvises til notatet ”Baggrundsnotat – Praksisplan og den 

underliggende aftale”. 

1. FASE: FORBEREDELSE TIL FORHANDLING 

Der er behov for bred kommunal inddragelse og grundig dialog i forhold til en prioritering af 

emner/områder, som de kommunale medlemmer af forhandlingsgruppen samt PPU bør arbejde efter at få 

tilgodeset i forhandlingen. 

I forberedelsen af den egentlige forhandling vedrørende underliggende aftale til praksisplanen har 

kommunerne hidtil fulgt nedenstående proces. Det skal bemærkes, at denne fase ikke kan anses som 

afsluttet. 

Dato /mødefora Administrativ proces: Politisk proces:  

2/2 2015 
Koordinerende 
sekretariatsmøde med 
regionen 

Fælles drøftelse af hvordan forhandlingsprocessen 
tackles, herunder drøftelse af udkast til overordnet 
tids- og procesplan. 

 

23/2 2015 
Møde i 
forhandlingsgruppen 

Godkendelse af kommissorium for 
forhandlingsgruppen inden behandling i PPU. 
Drøftelse vedr. selve forhandlingsforløbet, 
herunder hvordan forhandlingen praktisk gribes 
an, og hvornår forløbet for alvor påbegyndes. 
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27/2 2015 
KKR møde 

 
 
 
 
 

Via oplæg fra medlem af PPU orienteres 
KKR om og drøfter følgende emner: 

- Økonomien 
- Principielle overvejelser 
- Hvad skal de kommunale 

fokuspunkter være i forløbet 
(emner/områder)? 

- Den planlagte proces, herunder 
hvilke fora der involveres på 
hvilke tidspunkter 

- Sundhedspolitisk dialogforum 
som sparringspartner for PPU 
medlemmerne i processen 

3/3 2015 
KDK møde 
(hvis det vurderes 
relevant på det aktuelle 
tidspunkt) 

Overordnet orientering om arbejdet med særlig 
fokus på de økonomiske rammer og processen  

 

5/3 2015 
(Kommunalt) DAS 

De kommunale sundhedsdirektører orienteres om:  
 

- Status 
- Proces med særlig fokus på indhentning af 

mandat 
- Orientering om kommende møde i 

Sundhedspolitisk dialogforum og 
behandling her af Praksisplan og 
underliggende aftale  

 

16/3 2015 
Sundhedsdirektørernes 
forretningsudvalg 

Status på proces med den underliggende aftale. 
Godkendelse af revideret baggrundsnotat. 
Godkendelse af dagsorden samt materiale til 
Sundhedspolitisk Dialogforum. 
Gennemgå dagsorden til PPU møde d. 20. marts 
2015. 

 

20/3 2015 
Møde i PPU 

 Drøftelse af forhandlingsforløbet for den 
underliggende aftale (proces for 2015). 
Nærmere afklaring af indhold på mødet 
afventer central afklaring.  

27/3 2015 
Sundhedspolitisk 
dialogforum 

Sundhedsdirektører samt sundhedschefer deltager 
også denne dag (se kolonne til højre herfor).  

Praksisplan og underliggende aftale er 
på dagsorden sammen med 
Sundhedsaftalen samt ny Sygehusplan.  
 
Formål er at: 

- Indsamle kommunale 
prioriteringer. Drøftelsen skal 
ske på baggrund af notat 
udarbejdet af 
baggrundsgruppen, som på 
forhånd har været drøftet i FU, 
med alle kommunale 
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sundhedsdirektører og med de 
kommunale medlemmer af 
PPU.  

Dagen afsluttes i plenum, og med 
udgangspunkt i opsamling herfra, samles 
dagens resultater i kommunalt 
prioriteringspapir. 

Note: I tillæg til ovenstående er der nedsat en administrativ baggrundsgruppe (arbejdsgruppe) med repræsentation fra de fire 
klynger. Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at indsamle viden og koordinere/afdække lokale behov og ønsker for herigennem at 
forberede processen i bl.a. forhandlingsgruppen og PPU. 

 

2. FASE: FORHANDLING  

På nuværende tidspunkt er der stadig en del uafklarede spørgsmål i forbindelse med forhandlingsfasen, 

herunder er tidsplanen for forhandlingen endnu ukendt. Allerede nu er der dog flere principielle spørgsmål, 

som kan drøftes eller afklares kommunalt med henblik på at forberede forhandlingsfasen, herunder: 

- Hvilken rolle forventes forhandlingsgruppen henholdsvis PPU at spille i forhandlingen? 

- Hvornår og hvordan skal kommunaldirektørkredsen og sundhedsdirektørernes FU 

”høres”/inddrages? 

- I hvilket omfang og hvordan inddrages kommunerne (politisk og administrativt) undervejs? 

- Hvordan skal lokale aftaler behandles? 

- Hvordan forholder kommunerne sig til områderne sygebesøg og samtaleterapi samt øvrige §2 

aftaler? 

- Hvilke områder fra Sundhedsaftalen 2015-2018 forventes at skulle indgå i en underliggende aftale? 

Afklaringen af flere af disse spørgsmål er igangsat. 

 

3. FASE: GODKENDELSESFASE 

Når der er lavet udkast til en aftale i forhandlingsgruppen foreslås følgende proces: 

 Indledende behandling i KKR 

 Behandling i den enkelte kommune (sundhedsudvalg eller kommunalbestyrelse) 

 Godkendelse i PPU 

 


