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Status på sundhedsaftale og praksisplan samt 
sammenhængen mellem disse 



Det nære sundhedsvæsen - 

Kommunernes fælles sundhedspolitik 
 

• Forebyggelse er fundamentet – og løsningen, 
hvis vi skal undgå, at så mange får 
livsstilsbetinget sygdom fremover 

• Kommunerne skal levere sammenhængende 
indsatser på tværs af forvaltningsområder 

• Kommunerne bør arbejde mere sammen om 
opgaveløsningen 

• Kommunerne skal arbejde mere 
evidensorienteret  

• Almen praksis er den væsentligste lægefaglige 
ressource i det nære sundhedsvæsen 
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Mål for sundhedsaftalen  

 

• Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland 

 

• Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med 
sundhedsvæsenet 

 

• Mere sundhed for de samme penge 
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Fælles om bedre sundhed  
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Sundhedsaftaler 

• Politisk aftale mellem kommuner og region. Sætter 
rammerne for samarbejdet om sundhedspolitikken i 
regionen. Forhandles af sundhedskoordinationsudvalget. 

Praksisplaner 

• Udmønter sundhedsaftalen fsva. samarbejdet med 
almen praksis og øvrige temaer vedr. samarbejde med 
almen praksis. Forhandles i praksisplanudvalget. 
Regionen har den endelige kompetence. 

Underliggende 
aftaler 

• Aftale mellem kommuner/region lokalt om vilkårene 
(ressourcer) for lægers arbejde med praksisplanens 
indhold 

18-06-2014 

Sammenhæng mellem sundhedsaftaler, 

praksisplaner og underliggende aftaler 



Praksisplanudvalg 

 

• Med sundhedsloven blev oprettet nye praksisplanudvalg som tager 

praksisplanlægningen ud samarbejdsudvalget 

• Solid kommunal repræsentation (kommuner 5, regioner 3, PLO 3, region 

formand og næstformand) 

• Målsætning: Øget sammenhæng og koordination i sundhedsindsatsen i 

feltet mellem region, kommuner og praktiserende læger 

• Styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører 

omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse 

på praksisområdet 

• Styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder 

sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet 

18-06-2014 



Praksisplanen 

• Praksisplanen bliver en plan der konkretiserer opgaver og 

binder ressourcer 

• Sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens 

områder, således at alle borgere kan få et almenmedicinsk 

tilbud 

• Der vil komme mere tyngde i praksisplanerne i takt med at 

flere emner og opgaver indarbejdes i planen 

• Forummet hvor kommunerne (med regionen) kan indgå 

aftaler med praktiserende læger om sygesikringsopgaver 

 

18-06-2014 



Aftalens overskrifter 

• Decentralisering - markant kommunalt aftryk på 
resultatet 

• Tilpasning af overenskomsten til den nye 
sundhedslov  

• Bedre økonomistyring  

• Mere efteruddannelse  

• Øget kvalitet 

• Overenskomstperioden er 3-årig og løber fra 
september 2014-september 2017 

 

 



Decentralisering 

Der er skabt mulighed for: 

• At kommuner, regioner og PLO i praksisplanen kan 
fastlægge dækkende indsatser omkring sygebesøg og 
indsatser for visse psykiske syge 

• Samtidig udlægges den centrale overenskomsts økonomi 
vedr. sygebesøg og samtaleterapi til lokal forhandling 

• Herved kan man lokalt lave helhedsløsninger, hvor den 
centrale økonomi indgår i det lokale prioriteringsrum 

• Helhedsløsningerne kan også omhandle andre emner – 
eksempelvis emner fra sundhedsaftalerne 



Decentralisering, økonomi  

Fastlægges indsatserne vedr. sygebesøg og samtaleterapi 
og andre emner til praksisplanerne, så 

• Flyttes den centrale økonomi vedr. opgaverne ud lokalt, ca. 
210 mio.kr. 

• Kommunerne tilfører lokalt mindst 100 mio. kr. i 
overenskomstperioden til almen praksis. Regionerne gør 
det samme 

• Når midlerne er indfaset, er det et varigt årligt løft af 
rammen for almen praksis med mindst 200 mio. kr.  



Det videre forløb 

Ambitionen er at 2 del af praksisplanen er færdig 
med udgangen af 2014. 

• Den 14. august afholdes temadag for 
praksisplanudvalget. 

• Ordinære møder i Praksisplanudvalget i efteråret 
2014 er følgende: 

• Onsdag den 17. september 2014 kl. 17-19 

• Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 17-19 

• (alternativt torsdag den 23. oktober 2014) 

• l Torsdag den 20. november 2014 kl. 17-19 

• l Tirsdag den 10. december 2014 kl. 17-19 

18-06-2014 12 
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Økonomiaftalen 
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