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Sammenhæng mellem ændringerne af Sundhedsloven, Praksisplanudvalget, 
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis samt Udvalget vedr. tværsektorielt 
samarbejde. 
 
 
 
Ændringer i Sundhedsloven 
 
Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en række ændringer af sundhedsloven, som 
vedrører almen praksis, således at regionen pr. 1. september 2014 overdrages en række 
opgaver, der tidligere blev varetaget af samarbejdsudvalget vedr. almen praksis, jf. 
overenskomst om almen praksis af 1. april 2011.  
 
Sundhedsloven ændrer på kompetencefordelinger mellem samarbejdsudvalget og re-
gionen på følgene områder: 
 
Kompetencer, der flyttes fra samarbejdsudvalget til praksisplanudvalget: 

• Udarbejdelse af praksisplan, herunder at den sikrer grundlaget for gennemfø-
relse af Sundhedsaftalen 

 
Kompetencer, der flyttes fra samarbejdsudvalget til regionen: 

• Afgørelse af flyttesager 
 
Nyt myndighedsansvar, der er tildelt regionen: 

• Datafangst og kodning, herunder håndhævelse af sanktioner 
• Placering af kapaciteten, herunder udbud af drift samt eventuel binding af et 

nyt ydernummer (ny praksis) til et bestemt geografisk område.  
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Arbejdsfordeling imellem de berørte udvalg 
 
Ændringerne i Sundhedsloven medfører ændringer i samarbejdsudvalgets opgaver. 
Rollefordelingen mellem de af regionens udvalg, som bliver berørt af lovændringerne, 
ser derfor nu ud som følger: 
 
 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 
 
I følge styrelsesvedtægten har udvalget politikformulerende og politikkontrollerende 
og opfølgende opgaver på følgende områder: 
” 

a) Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og 
samarbejdsudvalg 

b) Samarbejdet med kommunerne 
c) Relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget 
d) Relationerne til Patientinddragelsesudvalget 
e) Ulighed i sundhed” 

 
Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og de regionale samarbejdsud-
valg er alle udvalg, hvor regionens politikere er repræsenteret sammen med kommuna-
le repræsentanter og repræsentanter fra PLO-Hovedstaden (Praktiserende Lægers Or-
ganisation). Varetagelsen af relationerne til disse udvalg betyder derfor, at Udvalget 
vedr. tværsektorielt samarbejde har en central opgave i forhold til regionens rolle i dis-
se udvalg.  
 
 
 
Praksisplanudvalget (PPU) 
 
Udvalget har ansvar for udarbejdelse af en praksisplan for almen praksis mindst en 
gang i hver valgperiode.  
 
Praksisplanudvalget består af i alt 11 medlemmer, hvoraf Regionsrådet udpeger 3 
medlemmer og kommunerne udpeger 5 medlemmer, og PLO-Hovedstaden udpeger 3 
medlemmer. 
 
Der skal søges enighed i udvalget, men ved uenighed har regionen endelig beslut-
ningskompetence. 
 
Det forventes herudover, at udvalget løbende skal drøfte retningen for udviklingen af 
almen praksis og dermed implementering af sundhedsplaner og praksisplaner. Udval-
get har dermed en central funktion i forhold til samarbejdet mellem region, kommuner 
og almen praksis. 
 
I henhold til loven skal praksisplanen være rammen, der sikrer grundlaget for sund-
hedsaftalens gennemførelse. En samordnet indsats i Praksisplanudvalg og Sundheds-
koordinationsudvalg er væsentlig, idet de to udvalg strategisk behandler en række fæl-
les indsatsområder. 
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Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis 
 
Samarbejdsudvalget består af i alt 12 medlemmer, hvoraf Regionsrådet 
udpeger 5 medlemmer og kommunerne udpeger 1 medlem, og PLO-Hovedstaden ud-
peger 6 medlemmer. 
 
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis skal på baggrund af Overenskomst om Almen 
praksis fra september 2014 udarbejde en ny forretningsorden, der præciserer udvalgets 
opgaver. Udvalget får fortsat en rolle i forhold til at: 
 

• Vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte 
bestemmelser 

• Behandle serviceklager 
 


