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Til:
Dato: 7. juni 2012

Økonomi praksisudviklingsplan
Samlet ansøges om midler til tiltag i forbindelse med praksisudviklingsplanen for almen praksis for 1,8 mio. kr. over en 3-årig periode, og driftsmidler på 2,8 mio. kr./år.
Årlig drift/mio. kr.
Løn

Udvikling/mio. kr.
Administrative

2013

2014

2015

0,6

0,6

0,6

udgifter
0,6

2,2

Dette økonomibilag vedrører de indsatsområder beskrevet planen, som alene kan løftes via en ekstraordinær indsats i planperioden.
Lægedækning, praksisstruktur og handicaptilgængelighed
Budgetforslag: I alt 0,6 mio. kr./år
Årlig drift/kr.
Løn

Udvikling/kr.
Administrative

2013

2014

2015

-

-

-

udgifter
600.000

100.000

Begrundelse:
Med henblik på at understøtte udvikling mod praksisfællesskaber, hvor bl.a. almen
praksis indgår, er det hensigtsmæssigt at facilitere samarbejdet mellem kommune og
de parter, der skal indgå i nye praksisfællesskaber.
En udvikling mod praksisfællesskaber skal desuden sikre bedre handicaptilgængelighed på langt sigt. På kort sigt er der behov for at afdække muligheder for at forbedre
den fysiske tilgængelighed i de eksisterende klinikker.
Beløbet omfatter:
- finansiering af en konsulentstilling, som skal fortsætte det to-årige projekt om
fremme af praksisfællesskaber

-

tiltag i forhold til fremme af handicaptilgængelighed i almen praksis, herunder
informationsvirksomhed.

Telefonisk tilgængelighed
Budgetforslag:
Årlig drift/kr.

Udvikling/kr.

Løn

Administrative

-

-

2013

2014

2015

100.000

100.000

100.000

udgifter

Begrundelse:
I forbindelse med akutanalysen i 2012 blev der gennemført en stikprøveundersøgelse
af den telefoniske tilgængelighed i almen praksis. Med henblik på at følge op på og
dokumentere ændringer i den telefoniske tilgængelighed foreslås i praksisudviklingsplanen, at undersøgelsen gentages hvert år.
Sårbare områder
Budgetforslag:
Årlig drift/kr.
Løn

Udvikling/kr.
Administrative

2013

2014

2015

500.000

500.000

500.000

udgifter
-

-

Begrundelse:
Med henblik på at forbedre vilkårene for praktiserende læger i sårbare områder er der
behov for en særlig indsats vedrørende rekruttering og fastholdelse bl.a. etablering af
mentorordning samt udbredelse af teletolkning.
Kronisk sygdom
Budgetforslag:
Årlig drift/kr.
Løn

Udvikling/kr.
Administrative

2013

2014

2015

udgifter
-

350.000

Begrundelse:
Diagnosebestemte forløbsprogrammer er udarbejdet og under implementering.
Det er væsentligt for en vellykket implementering af sikre formidling af programmernes indhold til de praktiserende læger samt sikre et ejerskab.
Beløbet omfatter en informationsvirksomhed i forhold til disse to punkter.
Telemedicin

Side 2

Budgetforslag:
Årligt drift/kr.

Udvikling/kr.

Løn

Administrative

-

750.000

2013

2014

2015

udgifter

Begrundelse:
Teleteknologi kan spille en rolle i forbindelse med at sikre en forbedret organisatorisk
tilrettelæggelse af sundhedsydelserne udført i almen praksis.
I projektform er flere aktiviteter afprøvet. Beløbet omfatter således en udbredelse af
telemedicinske løsninger i praksis, som allerede er afprøvet og vurderes anvendelige at
arbejde videre med.
Indsatsen skal foregå i tæt samarbejde med det nyligt oprettede regionale telemedicinske center men med udgangspunkt i praksissektoren.
Datafangst og dokumentation
Budgetforslag:
Årligt drift/kr.

Udvikling/kr.

Løn

Administrative

-

1.000.000

2013

2014

2015

udgifter

Begrundelse:
I kommende planperiode bliver der sat massivt fokus på databaseret kvalitetsudvikling
i almen praksis.
Det indebærer bl.a. en trinvis indsats, som allerede er påbegyndt. Datakonsulentfunktionen understøtter praktiserende lægers tekniske installation af datafangstmodulet.
Projektet Et Fagligt Løft, finansieret af overenskomstmidler, omhandler information
og udbredelse af arbejdet med databaseret kvalitet i egen praksis. Tredje trin er arbejdet med data på et overordnet, aggregeret niveau, således at der opnås gennemsigtighed og dokumentation for kvaliteten af ydelser i almen praksis.
Beløbet omfatter:
- aktiviteter i forhold til at sikre dokumentation og kvalitetsudvikling af ydelser
udført i almen praksis på et overordnet (aggregeret) niveau, når datafangst og
ICPC kodning er etableret som arbejdsform i almen praksis samt administrativ
opfølgning på data.
- fremme af anvendelse af datafangst på nye områder. F.eks. i forhold til at følge op på tilslutning til børnevaccinationer i den enkelte praksis og patientinddragelse via patientens adgang til egne data i datafangstmodulet.
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