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Vurdering af økonomiske konsekvenser af praksisplan for speciallægehjælp 2013-2017 
 
I forbindelse med godkendelse af praksisplanen for speciallægehjælp har administrationen vur-
deret, at der vil være følgende udgifter:  
 
Praksisplanens del vedr. tilgængelighed og kapacitet 
 Der er ikke aktuelt planer om at udvide kapaciteten i speciallægepraksis. 
 Økonomi til indsatser vedr. tilgængelighed i speciallægepraksis: Der anslås en engangsud-

gift på ca. 150.000 kr. til undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed. Der anslås desu-
den en engangsudgift på 1.800.000 kr. til undersøgelse af den fysiske tilgængelighed i spe-
ciallægepraksis. Udgiften afholdes inden for budgettet til implementering af praksisplaner 
inden for forventet overførte midler fra 2013. 

 
Øvrige aktiviteter i relation til tilgængelighed og kapacitet finansieres inden for Koncern Praksis’ 
budget til indsatser for implementering af praksisplaner på tværs af yderområderne. 
 
Praksisplanens del vedr. udvikling 
 På speciallægeområdet er der udgifter til arbejdet med rationel farmakoterapi på 1 mio. kr. 

årligt. Indsatsen er igangsat på projektplan som led i implementeringen af Region Hoved-
stadens medicinanalyse for 2011. Projektet forventes i 2014 finansieret af midler overført 
fra budget 2013. Herefter skal der tages stilling til, om indsatsen skal videreføres som del af 
de driftsmidler, der i budget 2014 og fremover er afsat til rationel lægemiddelanvendelse. 

 Trepartsgrupperne skal ifølge praksisplanen udvikles og deres arbejde gøres mere målret-
tet. Udgiften til arbejdet i de 15 trepartsgrupper estimeres årligt til 500.000 kr. til honorering 
for arbejde svarende til ca. 500 timer årligt. Udgiften er indeholdt i de årlige driftsmidler til 
implementering af praksisplaner.  

• Øvrige udgifter i forbindelse med implementering af kvalitetsarbejde og udvikling af kom-
munikation og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen kan afholdes inden for en 
ramme på 500.000 kr. årligt. Udgifterne vil dække afholdelse af seminarer, fyraftensmøder, 
deltagelse i kvalitetsprojekter, materialer og lignende. Udgiften finansieres inden for bud-
gettet til implementering af praksisplaner. 

Alle aktiviteter i relation til udvikling finansieres således inden for Koncern Praksis’ budget  


