
Den 28. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET
FOR SPECIALLÆGEPRAKSIS

PROTOKOLSAG NR. 3

Endeligt udkast til praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 efter endt høring

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at den reviderede praksisplan for speciallægepraksis 2013 – 2017 tiltrædes med henblik på 
godkendelse i regionsrådet d. 17. december og ikrafttræden derefter.

2. at samarbejdsudvalget nedsætter en implementeringsgruppe i henhold til det vedlagte 
kommissorium. 

3. at der udpeges repræsentanter fra speciallægepraksis til implementeringsgruppen.

RESUME

Høringsudkastet til praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 har været udsendt i høring i 
perioden 27. august -27. september 2013. På baggrund af høringsprocessen foreslår 
praksisplanstyregruppen enkelte ændringer i planen.

Efter samarbejdsudvalgets behandling sendes planen til godkendelse i regionsrådet. Nedsættelse af 
en implementeringsgruppe skal sikre opfølgning på anbefalingerne i praksisplanen.

SAGSFREMSTILLING

Høringsudkast til praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 har, efter godkendelse i 
samarbejdsudvalg for speciallægepraksis samt i regionsrådet, været udsendt i høring i perioden 27. 
august-27. september 2013. Der er modtaget svar fra 22 høringsparter. I bilag 1 ses alle høringssvar. 
Høringssvarene er desuden samlet i skematisk form med angivelse af konsekvenser for 
praksisplanen i bilag 2.

Høringssvarenes indhold og betydning
Høringssvarene er generelt positive overfor praksisplanen i sin helhed. Høringssvarene indeholder 
enkelte forslag, som er indarbejdet i det omfang, det er vurderet relevant. Det endelige udkast til 
praksisplan på baggrund af høringen er vedlagt som bilag 3. Der er tale om få ændringer i forhold til 
det høringsudkast, som blev godkendt til høring i samarbejdsudvalget i juni 2013.



Ændringerne er primært foretaget i afsnittene om tilgængelighed til speciallægepraksis og om 
samarbejdet mellem speciallægepraksis, den øvrige praksissektor og kommunerne:

Vedrørende tilgængelighed er der indskrevet vision og målsætninger for tilgængelighed i
tillæg til de allerede formulerede anbefalinger på området. Teksten er ændret, så den 
afspejler, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at forbedre 
tilgængeligheden for handicappede i speciallægepraksis.
Vedrørende samarbejdet mellem speciallægepraksis og den øvrige praksissektor og 
kommunerne er der – fra kommunerne – modtaget en del kommentarer, om at beskrivelsen 
med fordel kunne have været udbygget. Imidlertid vil det naturlige forum for dette være 
sundhedsaftalerne, hvorfor der kun er foretaget få ændringer i planen.
Desuden er der udarbejdet et ekstra bilag, der viser speciallægernes fordeling på kommuner.

De indholdsmæssige ændringer er markeret med korrekturfunktion i planudkastet i bilag 1. Desuden 
er der indført enkelte redaktionelle rettelser. Det er styregruppens vurdering, at de foretagne 
ændringer forbedrer planen, uden at den tidligere fastlagte linje ændres.

I andre tilfælde er kommentarerne generelt fundet relevante, men ikke af en karakter, der kræver 
ændringer i planen. Nogle kommentarer er af uddybende og beskrivende karakter og vil kunne vise 
sig relevante i implementeringsperioden. En del kommentarer vedrører i øvrigt den samlede 
sundhedsplanlægning i regionen, som ikke kan løftes gennem praksisplanen. F.eks. vedrører en del 
kommentarer en oplevelse af manglende speciallægekapacitet. Kapaciteten i speciallægepraksis er 
fastlagt i kapacitetsplanen, som blev godkendt i 2012, og kommentarerne er således uden for denne 
praksisplans rammer.

Videre proces
Praksisplanen sendes til godkendelse i regionsrådet efter behandling i samarbejdsudvalget. 
Regionsrådets møde afholdes d. 17. december 2013, og planen forventes at træde i kraft 
umiddelbart derefter under forudsætning af godkendelse. 

Med henblik på at følge op på anbefalingerne i praksisplanen foreslås det at der nedsættes en 
implementeringsgruppe for Praksisplan for speciallægepraksis 2013 – 2017 i henhold til det 
vedlagte kommissorium (bilag 4). Til deltagelse i implementeringsgruppen bedes udpeget to 
repræsentanter for speciallægepraksis.

SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING

Ad 1) Tiltrådt.

Ad 2) Tiltrådt, idet kommissoriet revideres, således at det fremgår, at styregruppen udarbejder en 
årlig status.



Ad 3) Tiltrådt. Lars Frølund og Erling Birk Madsen repræsenterer speciallægesiden i 
implementeringsgruppen.

Bilagsfortegnelse:
1. Alle høringssvar til planen
2. Samleskema for høringssvar inkl. konsekvenser af høringssvar
3. Endeligt praksisplanudkast
4. Udkast til kommissorium for implementeringsgruppe
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