
Arbejdsplan for udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 2022

Mødedato Type af sag Titel
Beslutning Budget 2023
Drøftelse Sundhedsprofilen
Beslutning Godkendelse af indstilling af nye medlemmer til Regionshandicaprådet samt 

revideret kommissorium
Orientering Status på lægedækning i almen praksis med fokus på rekrutterings- og 

fastholdelsesindsatser
Orientering Forlængelse af praksisplan for speciallæger
Orientering Fokus på samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitaler med 

udgangspunkt i rapport fra PLO
Orientering Udkast til lov om ’sundhedsklynger’

27. april 2022
kl. 17.00-19.00

Orientering Opfølgning på FNs verdensmål 
Beslutning Budget 2023
Orientering Introduktion til sundhedsaftale
Drøftelse Sundhedsklynger
Orientering Budgetopfølgning 2022 vedr. sundhedshuset i Helsingør
Beslutning Godkendelse høringsudkast praksisplaner for kiropraktik 2023 
Beslutning Godkendelse høringsudkast praksisplaner for fodterapi 2023
Beslutning Endelig praksisplan for fysioterapi efter høring, med henblik på endelig 

godkendelse i regionsrådet og de 29 kommunalbestyrelser i regionen
Orientering Overenskomstområdet, herunder ny overenskomst på speciallægeområdet

25. maj 2022
kl. 17.00-19.00

Orientering Status på implementering af praksisplaner 2021
Orientering Oplæg om Alle Skal Med, herunder 72 timers behandlingsansvar 
Orientering Status på udvikling i rettidige genoptræningsplaner 
Orientering Status på lægedækning i almen praksis
Orientering Status på hepatitisindsatsen i Region Hovedstaden 

22. juni 2022
kl. 16.00-18.00

Drøftelse Temadrøftelse om praksisklinikker
Beslutning Fordeling af de resterende midler til Handleplan på overvægtsområdet
Drøftelse Ønsker til den kommende sundhedsaftale

31. august 2022
kl. 17.00-19.00

Drøftelse Temadrøftelse om regionens arbejde med forebyggelsesindsatser i regi af 
regionens forebyggelsesplan
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Orientering Behandling af svær overvægt hos børn og unge – opfølgning på Handleplan på 
overvægtsområdet.

Orientering Status på udvikling inden for medicinsk behandling af svær overvægt5. oktober 2022
kl. 16.00-18.00 Beslutning Godkendelse af høringsudkast til speciallægepraksisplan

Orientering Status på lægedækning i almen praksis31. oktober 2022
kl. 11.00-13.00 Drøftelse Praksissektorens rolle i det nære sundhedsvæsen

Beslutning Godkendelse efter høring af endelig praksisplan for kiropraktik 2023
Beslutning Fastlæggelse af kapacitet i almen praksis 2023

22. november 
2022
kl. 11.00-13.00 Beslutning Godkendelse efter høring af endelig praksisplan for fodterapi 2023
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