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Valg til PLO’s bestyrelse den 21-11-2020 

 

Valgoplæg og selvdeklarering 
PLO’s repræsentantskab har vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer skal selvdeklarere. 

 

Formålet med selvdeklarering er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for medlemmer af PLO’s  

bestyrelse i relation til beskæftigelse og engagement med relevante parter, herunder medicin- og medicoindustri og 

lignende samt patientforeninger. Ved at forlange, at medlemmer, der stiller op til valg i PLO’s bestyrelse selvdeklarerer, 

giver det en åbenhed, der er til gavn for både den, der stiller op til valg, og for de, der skal stemme. 

Målet med selvdeklarering i PLO er at sikre åbenhed omkring de valgte tillidsfolk i PLO’s bestyrelse og dermed at bevare 

PLO’s troværdighed overfor medlemmer og offentlighed. 

Det følger af PLO’s love, at  

• Formandskandidaters selvdeklareringsskema offentliggøres på PLO’s hjemmeside inden valget, såfremt det 

indsendes til sekretariatet fra 20 dage før og senest kl. 9 dagen før det repræsentantskabsmøde, hvor 

formandsvalg finder sted. Formandskandidater skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere 

selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på repræsentantskabsmødet inden 

valghandlingen. Formandskandidater, der som repræsentant eller suppleant deltager på det 

repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal dog senest inden valghandlingen i repræsentantskabet 

tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne 

selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt.  

Bestyrelsesmedlemmers selvdeklarering lægges på PLO’s hjemmeside. 

 
Ved udfyldelse af dette selvdeklareringsskema accepteres, at medlemmer af LF under log-in kan læse dette 

på læger.dk.  Såfremt det ønskes, at skemaet kun skal være tilgængeligt for medlemmer af PLO, skal der 

gøres specifikt opmærksom på dette overfor PLO-C. Medlemmer af PLO vil herefter kunne rekvirere 

selvdeklareringsskemaet ved henvendelse til PLO-C. 
 

 

Du bevæger dig fra felt til felt enten ved hjælp af musen (museklik) eller ved hjælp af tabulatortasten. 

I afkrydsningsfelterne sætter du kryds enten ved at klikke i feltet eller ved hjælp af mellemrumstasten. 

 

Navn: Karin Zimmer 

 

Dato:  21.11.20 

 

Evt. valgoplæg 
Jeg stiller op til den frie plads i PLOs bestyrelse, hvis den bliver ledig ifb formandsvalget. 

 

Jeg har lyst til at bidrage til PLOs arbejde for bedre og mere ensartede vilkår for at drive almen praksis i hele landet. Vel og mærke med 

patienten i centrum og tid til dem der har mest behov. 

 

Jeg har været repræsentant i snart 6 år, heraf de 4 som formand for PLO-Hovedstaden.  

 

De sidste 4 år har skærpet mig ift kommunikation med samarbejdspartnerne på alle niveauer. Det har givet forhandlingserfaring, stor indsigt 

i incitamenter og barrierer, ikke kun hos os selv, men også hos kommuner og landets største region. Det har til tider været en hård nyser, 

men det har givet erfaring i at navigere i mødefora med mange forskellige interesser, og det er lykkedes mig, med stor opbakning fra PLO-H, 
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herunder næstformand, at sætte almen praksis i Hovedstaden på dagsordenen, særlig ift lægedækningsudfordringer og det tværsektorielle 

samarbejde. 

 

Jeg mener at jeg i bestyrelsen kan bidrage til den fortsat konstruktive dialog, både internt og eksternt. 

Det er endnu uvist hvilken OK21 vi får, men mine forventninger er ikke store, desværre, hvilket ikke skyldes manglende bestræbelser i FU, 

tværtimod, men en oplevelse af modparter, som endnu ikke har forstået hvad der skal til for at nå den fælles vision 2030.  

 

Jeg vil gerne bidrage til arbejdet for at fremtidige overenskomster i endnu højere grad understøtter populationsomsorgen, kompleksiteten i 

det tværsektorielle, den organisatoriske og ikke mindst den relationelle tovholderrolle, og rent faktisk giver os de incitamenter der skal til for 

at kunne udvikle os og dæmme op for det opgavepres, som er en realitet allerede nu, men i dag slet, slet ikke understøttes med de 

nødvendige ressurser. Det gælder vores kapacitet og det gælder incitamentstrukturer som understøtter det lægefagligt meningsfulde, 

fremfor administration, understøtter ulighed i sundhed fremfor at opfylde umættelige forventninger fra raske borgere, og alt dette uden at 

gå på kompromis med arbejdsmiljø og trivsel. 

 

Nogen vil måske opfatte at jeg træder ind i bestyrelsen med et tungt aftryk af formandskasketten. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Men det 

betyder ikke at jeg ikke vil arbejde for et samlet PLO, som en stærk medspiller i et samlet sundhedsvæsen. Det mener jeg netop derfor at jeg 

kan bidrage til;-). 
 

 

 

 

 

Selvdeklarering 

 

Hovedbeskæftigelse 

Funktion      :  Praktiserende læge 

Arbejdssted :  Lægerne Breum og Zimmer, Hovedgaden 43, Hørsholm 

Praksisform :  kompagniskab (delepraksis fra 10/12-20) 

 

 

Har du relevant bibeskæftigelse, herunder specifik ansættelse som praksiskonsulent eller anden lægelig 

ansættelse i stat, region eller kommune? 

     Ja        Nej   x 

Hvis ja, oplys funktion, ansættelsessted, timer: 

                     

 

 

 

Er du     1) Medlem af DSAM’s bestyrelse  Ja        Nej   x 

             2) Medlem af DSAM’s repræsentantskab Ja        Nej   x 

             3) Formand for PLO-K  Ja        Nej   x 

 

 

 

Er du medlem af kommunalbestyrelse, regionsbestyrelse eller Folketinget? 
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    Ja        Nej   x 

Hvis ja, hvilke:  

                     

 

 

 

Er du medlem af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt 

patientforeninger? 

 

    Ja        Nej   x 

Hvis ja, hvilke:  

                     

 

 

 

Modtager du vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år fra et 

firma/patientforening? 

 

    Ja        Nej   x 

Hvis ja, hvilke:  

                     

 

 

 

Har du andet, du ønsker at oplyse, eller har du bemærkninger i øvrigt? 

 

    Ja        Nej   x 

Hvis ja, hvilket:  

                     

 

 

 

 

Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det til PLO på plo@dadl.dk.  

Klik på ”Filer” i værktøjslinjen og vælg ”Send til” > ”Postmodtager (som vedhæftet fil)”. 


