
Høring af praksisplan for almen praksis 2015-2018 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Praksisplanudvalget har fremsendt høringsudkast til praksisplan for almen praksis 2015-2018. Høringsfristen er d. 
18. oktober 2015, jf. vedlagte høringsliste og høringsbrev. 
  
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse praksisplan for almen praksis, skal praksisplanen forelægges 
for Sundhedskoordinationsudvalget, som i den forbindelse kan komme med forslag til, hvordan planen kan fremme 
sammenhæng mellem hospitaler, praksissektor og kommunale tilbud. 
  
I overensstemmelse med vejledningen har Sundhedsstyrelsen fremsendt rådgivning vedr. praksisplanen. 
Rådgivningen vil blive forelagt for Praksisplanudvalget på udvalgets sidste møde i år og indgå i behandlingen af de 
samlede høringssvar.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter høringsudkastet til praksisplan for almen praksis, samt 
at der afgives eventuelle bemærkninger til Praksisplanudvalget inden høringsfristens udløb d. 18. oktober 
2015 
  
  
  
  
  
  

POLITISK BEHANDLING 

Sundhedskoordinationsudvalget har drøftet høringsudkastet til praksisplan for almen praksis. Udvalget finder, at 
udkastet udgør en god ramme for det videre arbejde med implementering af de dele af sundhedsaftalen, som 
vedrører almen praksis.  
  

SAGSFREMSTILLING 

Praksisplanudvalget har fremsendt udkast til praksisplan for almen praksis 2015-2018 til 
Sundhedskoordinationsudvalget til høring. 
  
Under udarbejdelsen af den kommende praksisplan for almen praksis er der lagt vægt på at indarbejde de dele af 
sundhedsaftalen, som er relevant for almen praksis,herunder konkretisere opgaverne.  
Praksisplanens overordnede målsætninger er: 

l At vi understøtter god og lige adgang i almen praksis i hele regionen  

l At vi understøtter en almen praksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet, herunder indgår i 
forpligtende tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb 

l At vi understøtter en almen praksis, der bidrager til, at patienterne modtager og oplever høj kvalitet i opsporing, 
diagnostik og behandling. 

l At vi tilrettelægger differentierede indsatser i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov 
og ressourcer. 

Foruden den indledende del 1 er praksisplanen inddelt i 4 hoveddele, som beskriver perspektiver og anbefalinger 



vedr. følgende overordnede emner: 

l Del 2: Patienten som aktiv samarbejdspart, Nye samarbejdsformer og Lighed i sundhed 

l Del 3: Kapacitet og tilgængelighed 

l Del 4: Udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen 

l Del 5: Kvalitet 

Almen praksis er i henhold til sundhedslovens § 57B stk. 2 forpligtet til at varetage de opgaver, som er beskrevet i 
sundhedsaftalen, såfremt de opgaver, som ønskes løst af almen praksis beskrives i praksisplanen. Udførelsen af 
opgaverne forudsætter, at de enten er omfattet af overenskomsten, eller indgår i en underliggende aftale med almen 
praksis om vilkårene for opgavernes udførelse. 
  
Der skal således fortsat sikres tæt sammenhæng i arbejdet med implementering af hhv. sundhedsaftalen og 
implementering af praksisplanen samt den underliggende aftale. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Praksisplanen forventes drøftet med henblik på vedtagelse i Praksisplanudvalget på udvalgets sidste møde i 2015. 
De fremsendte høringssvar bliver i den forbindelse forelagt udvalget med forslag til relevante ændringer i 
høringsudkastet på baggrund af høringssvarene. 
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