Den 6.december 2012

SAMARBEJDSUDVALGET
ALMEN PRAKSIS

SAG NR. 5B
Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. at Praksisudviklingsplan for almen praksis godkendes med de efter høringen indarbejdede
ændringer
2. at samarbejdsudvalget nedsætter en styregruppe for praksisudviklingsplanens implementering.

RESUME
Praksisudviklingsplan for almen praksis har været i offentlig høring i perioden 5. september – 19.
oktober 2012. Der er modtaget 22 høringssvar.
På baggrund af høringssvarene er relevante bemærkninger indarbejdet i praksisudviklingsplanen,
som forelægges samarbejdsudvalget til endelig godkendelse.
Der foreslås nedsat en styregruppe for planens implementering med reference til
samarbejdsudvalget.

SAGSFREMSTILLING
I henhold til overenskomst om almen praksis (2011) skal samarbejdsudvalget som minimum hvert
fjerde år udarbejde en praksisudviklingsplan.
Praksisudviklingsplanen udarbejdes med henblik på dels at sikre en tilstrækkelig kapacitet og
understøtte den strukturelle udvikling, dels at formulere målsætninger for udvikling af samarbejde
og kvalitet i perioden.
På møde i juni 2012 godkendte samarbejdsudvalget et høringsudkast til en ny
praksisudviklingsplan, som blev sendt i offentlig høring i perioden 5. september – 19. oktober 2012.
Høringsperioden er nu afsluttet, og der foreligger et endeligt udkast til en ny plan.
Planen består af tre dele:
-

Kapacitet og tilgængelighed
Afsnittet beskriver mål og anbefalinger for fremtidig praksisstruktur, rekruttering og
fastholdelse, lægedækning i sårbare områder samt tilgængelighed.

-

Faglig udvikling – tværsektorielt
Med udgangspunkt i andre dele af regionens planarbejder uddyber afsnittet mål og
anbefalinger med fokus på almen praksis

-

Faglig udvikling i almen praksis
Afsnittet beskriver mål og anbefalinger for arbejdet med kvalitetsudvikling af ydelser i
almen praksis, herunder akkreditering, datafangst, telemedicin og patientsikkerhed.

Høring
Der er indkommet i alt 22 høringssvar, heriblandt fra 12 kommuner.
Høringssvarene er generelt positive overfor praksisudviklingsplanen i sin helhed, og
viser et engagement og en parathed til dialog og samarbejde med almen praksis og regionen.
Svarene indeholder i nogle tilfælde konkrete forslag til mindre ændringer og tilføjelser af nye
aspekter, som er indarbejdet, hvor de er vurderet relevante. I andre tilfælde er kommentarerne af
uddybende og beskrivende karakter, og vil være nyttige i implementeringsperioden.
Det vurderes, at de indarbejdede ændringer forbedrer praksisudviklingsplanen uden at den tidligere
fastlagte linje ændres.
Høringssvarene og de indarbejdede ændringer er behandlet af styregruppen for udarbejdelse af
praksisudviklingsplan.
Konkrete ændringer på baggrund af høringssvar
Alle ændringer i forhold til høringsudkastet fremgår af bilag 1 med korrektur.
Af disse bør følgende fremhæves særskilt:
- Tilføjelse af særskilt afsnit om implementering (placeret afslutningsvist i baggrundsafsnittet)
- Del II, afsnit 10 om udredning af mennesker med sindslidelser er gennemskrevet i
samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri
- Der er tilføjet et uddybende afsnit om begrebsafklaring i forhold til patient- og
brugerinddragelse i del III, afsnit 5.1.
En skematisk oversigt over høringssvarene samt høringssvarene i deres helhed vedlægges.
Planen forelægges for forretningsudvalg og regionsråd i januar 2013, således at planen kan træde i
kraft umiddelbart herefter.

Implementering
Efter endelig godkendelse af praksisudviklingsplanen forslås nedsat en implementeringsgruppe
bestående af to repræsentanter fra PLO-Hovedstaden og to repræsentanter fra regionens

administration. Implementeringsgruppen nedsættes med henblik på, at der udarbejdes en
prioritering i forhold til implementering af planens indsatsområder. Denne tids- og procesplan
forelægges samarbejdsudvalget på næste møde i tillæg til et kommissorium for gruppens virke,
således at det egentlig arbejde med gennemførelsen af planen hurtigt kan igangsættes.

SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING
Ad 1) Tiltrådt med ændring på sidste 31, 3 afsnit sidste sætning, hvor følgende tekst slettes: ”Det
bør derfor drøftes grundigt i samarbejdsudvalget med henblik på at iværksætte konkrete tiltag, der
skal forbedre den fysiske tilgængelighed under hensyntagen til overenskomstens rammer”.
Ad 2) Tiltrådt.

Bilagsfortegnelse:
1.

Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 (korrektur slået til) inkl. bilag
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4.
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