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SUNDHEDSAFTALEN 2019-23
Region Midt har tradition for tæt samarbejde i 

Sundhedskoordinationsudvalget

PLO-Midt er medunderskriver af denne

Nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Lige muligheder for et sundt og langt liv

Borgerne aktivt inddraget i egen sundhed

Flere sundhedsløsninger løftes i det nære 

sundhedsvæsen



NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

ALMEN PRAKSIS-KOMMUNERNE-REGION

Nye og flere opgaver

Flere ældre

Flere kroniske sygdomme

Multisygdom



FORVENTNINGER

Øget tilgængelighed

Hurtig og effektiv diagnostik og behandling



PRAKSISPLANEN

Sikrer fælles samarbejde og udvikling

Samlet sundhedsvæsen, i balance

Sammen med OK, udstikker overordnede 

rammer for almen praksis

Medvirker til udmøntning af 

Sundhedsaftalen



ALMEN PRAKSIS´ROLLE

Kontinuitet og bred kontakt til befolkningen

Tovholder

Henviser til øvrige sundhedsvæsen

Koordinerer og følger op

Sikrer gode sammenhænge og forløb



”SAMLET SUNDHEDSVÆSEN, I BALANCE”

Ikke uden balance i almen praksis

Kræver smidighed i samarbejdet

Understøttelse af almen praksis

Rådgivning, let adgang til hosp.udredning og 
komm. tilbud, minimere bureaukrati.

Anerkendelse af behovet for underliggende 
aftaler – kræver aktiv handling og 
beslutningstagen i PPU.

Opgaveflytninger – økonomiske og faglige 
konsekvenser, enighed om flytningen



3 TEMAER I PRAKSISPLANEN

1. Lighed i sundhed og forebyggelse

2. Tilgængelighed og digitalisering

3. Lægedækning og rekruttering



1. LIGHED I SUNDHED OG FOREBYGGELSE

• Fælles investering i forebyggelse – rygning og overvægt. 
Øget oversigt og brug af komm. tilbud

• Styrket samarbejde om multisygdom. 
Forløbsplan for multisygdom, fokus på polyfarmaci, tværprofesionelt
samarbejde

• Forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre borgere. 
Øget tværprof. samarbejde, tidlig indsats, tidstro komm., bedre 
sektorovergange.

• Medicinindsatser . 
Medicingennemgang, fokusområder som antipsykotika, tværprof. 
samarbejde, dosisdispenseringsaftale, FMK ajourføring

• Styrket indsats overfor borgere med psykisk sygdom. 
Tidlig opsporing, men også rettidig indsats kræves. Fokus på hvem der 
har stafetpinden i det sammenhængende sundhedsvæsen.

• Populationsomsorg og fælles beslutningstagning 
Finde de syge blandt de mange raske, og holde de raske raske
Stratificerer de syge, populationsomsorg og brug af dataværktøjer.



2. TILGÆNGELIGHED OG DIGITALISERING

• Forbedret tilgængelighed i almen praksis – fysisk og 

digitalt 

Tlf., ekons, korrespondance, video, fysisk opmøde. 

Uddelegering til personale, fysiske rammer, hospitalernes 

understøttelse af almen praksis. Dialog på rette 

kompetenceniveau.

• Digital almen praksis

Sikre sammenhæng, mest behandling til dem som har 

mest brug for det, øget brug af videokonferencer. Flere 

patienter behandles i eget hjem, uden at de 

fagprofessionelle skal bruge tiden på landevejen. 

Tættere og tidstro samarbejde mellem sektorer.



3. LÆGEDÆKNING OG REKRUTTERING

• Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen 
Kontinuitet prioriteres over nærhed. Praktiserende læger på 
overenskomst mellem RLTN og PLO er første valg.

• Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele 
regionen 
Understøttelse af almen praksis er central. Speciallægepraksis 
til alle, godt samarbejde med lokale sygehuse, undgå 
dominoeffekt når der opstår ledige kapaciteter. Øget 
belastning på de tilbageværende, medfører vanskeligere 
rekruttering. Lægevagten skal i fokus og forbedres!

• Lægelig videreuddannelse, rekruttering og fastholdelse 
Fokus på massiv opjustering af uddannelsespladser til spec. 
læge i almen praksis. Gøre det attraktivt at vælge denne 
specialiseringsvej.



IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING

• Praksisplanudvalget

• Konkretisering af indsatserne

• Handlingsplaner udarbejdes

• Prioriteringer og tidsplaner

• Samarbejdsaftaler

• Underliggende aftaler, både nye og gamle



HVILKEN BETYDNING FÅR DEN FOR DEN 

ENKELTE BORGER, FOR DEN 

PRAKTISERENDE LÆGE OG FOR 

KOMMUNERNE?”
• Borgeren

Mere sammenhængende sundhedsvæsen
Fortsat høj kvalitet i behandlingen, selvom der bliver flere multisyge
Øget digital udvikling og øget tilgængelighed til sundhedsvæsenet

• Den praktiserende læge 
Yderligere understøttelse af deres arbejde, så den øgede kompleksitet kan løftes. Underliggende aftaler, 
som anerkender det øgede ressourceforbrug.
Mere overskuelige samarbejdsstrukturer og kortere ventetid på overdragelse af et patientansvar, også i 
dele af Region Midt, som i dag er presset på flere områder.

• Kommunen 

Rettidig lægefaglig backup til den øgede kompleksitet. 
Mere overskuelige samarbejdsstrukturer.
Flere opgaver, men på rette kompetenceniveau

• Regionen/Hospitalerne 
Oplevelse af mere rationelt brug af de samlede (økonomiske) ressourcer
Ved at understøtte mere, og prioritere indgåelse af aftaler, kan flere opgaver løftes på rette sted i det 
samlede sundhedsvæsen. Oplevelse af at opgaverne gøres færdige og ikke skal løses flere gange.



HVAD ØNSKER REGIONSÆLDRERÅDET AF 

ALMEN PRAKSIS?

HVILKEN ROLLE SER REGIONSÆLDRERÅDET 

AT ALMEN PRAKSIS HAR I FREMTIDEN 

SUNDHEDSVÆSEN?

HAR REGIONSÆLDRERÅDET ØNSKER TIL 

FOKUSOMRÅDER FOR ALMEN PRAKSIS?


