
Ny praksisplan for almen praksis

Oplæg v/ Ida Pedersen, medlem af 
Praksisplanudvalget



Disposition

 Hvor er vi i tidsplanen for udvikling af ny 
praksisplan for almen praksis?

 Opsamling på indledende kommunale 
høringssvar til praksisplanen

 Oplæg til kommunale fokusområder i ny 
praksisplan – hvad skal vi kommunalt gå efter?



Tidsplanen for ny praksisplan for almen praksis
November 2018 –januar 2019: Indledende høring af kommuner om input til ny praksisplan

15. marts 2019: Sundhedspolitisk Dialogforum orienteres om høringssvar og drøfter kommunale 
input til praksisplanen

18. marts 2019: Praksisplanudvalget (PPU) behandler indledende høringssvar fra kommuner

24. juni 2019: PPU orienteres om ny Sundhedsaftale og høringssvar fra praktiserende læger

4. september 2019: PPU behandler høringsversion af Praksisplan

Oktober-november 2019: Praksisplan i høring hos bl.a. kommuner

December 2019 – Februar 2020: PPU behandler høringssvar

Februar-marts 2020: Praksisplanen til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen

April 2020: PPU sender Praksisplanen til godkendelse hos kommuner og region

Maj-juni 2020: Politisk godkendelse af sundhedsaftalen i kommunalbestyrelser og regionsråd

1. juli 2020: Ny praksisplan for almen praksis træder i kraft



Kommunale input i indledende høring – kort fortalt

Kommunale indledende input til praksisplanen fordeler sig overordnet set 
under tre overskrifter:

1. Lægedækning og rekruttering

2. Tilgængelighed til almen praksis for borgere og kommunalt personale

3. Konkrete områder med behov for styrket samarbejde



Input til praksisplanen – lægedækning og rekruttering

Overordnet set ønske om bedre (lokal) lægedækning via styrket og mere proaktiv 
indsats ift. rekruttering og fastholdelse.

Fastsættelse af konkrete målsætninger for lægedækning.

Brug af alle muligheder i overenskomst/lovgivning, eksempelvis licensklinikker eller 
satellitpraksis.

Lægedækningsområder.

Samarbejde om etablering af sundhedshuse.

Bedre muligheder for kommunalt samarbejde med udbudsklinikker.



Input til praksisplanen – tilgængelighed

Bedre mulighed for dialog mellem læge og patient – eksempelvis via afprøvning af 
digitale løsninger (videokonsultation o.l.)

Bedre mulighed for dialog mellem læge og kommunalt personale – særligt i forhold til 
den kommunale akutfunktion

Forbedret kendskab til hinandens tilbud (er eksempelvis forudsætning for at læger 
henviser)



Input til praksisplanen – konkrete områder

Medicinhåndtering udfordrer (herunder FMK og dosisdispensering) – er særligt 
relevant pga. demografisk udvikling.

Henvisning til kommunale tilbud.

Småbørnsområdet.

Attester – mulighed for forbedret samarbejde mellem kommuner og almen praksis.



Bud på kommunale politiske fokusområder
En mere politisk praksisplan

Politiske målsætninger, overordnede indsatsområder, og fleksibilitet til at definere konkrete indsatser i 
løbet af aftaleperioden.

Mere proaktivt samarbejde om lægedækning og rekruttering/fastholdelse

Tidligere samarbejde – kommunerne vil gerne bidrage så meget som muligt. Og muligheder i 
overenskomst/lovgivning skal udnyttes mest muligt.

Forbedret tilgængelighed til almen praksis

Behov for lettere tilgængelighed til almen praksis – særligt for den kommunale akutfunktion. 
Afprøvning af digitale løsninger for at øge tilgængeligheden.

Kontinuitet og god dialog  - uanset praksistype

Kontinuitet som et mål for alle praksistyper – også udbuds- og regionsklinikker.

Nemmere kommunikation mellem kommune og udbuds- og regionsklinikker.

Forstærket samarbejde med almen praksis på konkrete områder

Styrket samarbejde og afprøvning af nye løsninger vedrørende småbørnsområdet, attester og 
medicinhåndtering.



Drøftelse af ønsker til kommunalt aftryk på 
praksisplanen 

Hvad skal vi kommunalt særligt lægge vægt på at få med i den nye praksisplan for 
almen praksis? Er det foreløbige bud på kommunale politiske fokusområder 
dækkende, eller mangler der noget?

• Bestemte politiske målsætninger?

• Bestemte problemområder?

• Særlige forpligtigelser for parterne?

• Andet?


