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Høringsparterne 

Høring: Praksisplan for almen praksis 2015-2018 for Region Hovedstaden 

 

 
I henhold til lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om kla-

ge- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, skal der i hver valgperiode ud-

arbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens 

sundhedsplan. Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, der består af kom-

munale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende 

læger. 

 

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, 

kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ 

rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse.  

 
Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der 

fremgår af vedlagte høringsliste. Der ønskes ét høringssvar pr. høringspart. Alle hø-

ringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen 

organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v., men de formelle høringsparter er 

de nævnte i høringslisten. 

 
Afgivelse af høringssvar og høringsfrist 

Høringsmaterialet vedr. praksisplan for almen praksis 2015-2018 er tilgængelig på 
følgende link: 
https://www.regionh.dk/Sundhed/Politikker-Planer-
Strategier/Praksisplaner/Sider/H%C3%B8ring-Almen-Praksisplan-2015-2018.aspx 
Høringssvar afgives i det i høringsmaterialet vedhæftede skema til afgivelse af hø-
ringssvar. Høringsfristen er 18. oktober 2015 kl. 09.00. 

 

Spørgsmål til høringen kan rettes til:  
E-mail: csu-almenpraksisplan@regionh.dk, eller  

Telefon: 38 66 53 16, specialkonsulent Tine Eja Bonke, 38 66 53 41, 

specialkonsulent Stine Mieth-Waldorff eller 38 66 61 07, special-

konsulent Birgitte Harbo.  

 
Den videre proces 

Høringsudkastet forelægges fra høringsperiodens start for Sundhedsstyrelsen med 
henblik på rådgivning fra styrelsen. Yderligere forelægges høringsudkastet for Sund-
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hedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget. 

Efter endt høringsperiode tilrettes planudkastet på baggrund af de indkomne hø-

ringssvar, og praksisplanen forventes herefter godkendt således, at praksisplanen 

kan træde i kraft ved årsskiftet. 

 
Praksisplanudvalget ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag 

til, at praksisplanen kan medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførel-

se på praksisområdet i Region Hovedstaden. 

 

 

På vegne af Praksisplanudvalget  

 

 

Per Seerup Knudsen 
Formand for Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden 

 


