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Aftenens program
Kl. 18.00 Velkomst v. formand Henrik Idriss Kise

Kl. 18.10 Nyt fra PLO-Midtjylland v. formand Henrik Idriss Kise

Kl. 18.55 Regnskab 2021/budget 2022 v. formand Henrik Idriss Kise

Kl. 19.00 Implementering af OK22 v. Lise Høyer og Karsten Rejkjær Svendsen, PLO-C’s bestyrelse

Kl. 19.30 Kaffepause

Kl. 19.45 Nyt fra Lægevagtudvalget v. vagtudvalgsformand Jakob Ravn

Kl. 20.15 Evaluering af prøvehandlinger og proces for modernisering af Lægevagten

v. Henrik Idriss Kise og Jakob Ravn

Kl. 20.55 Eventuelt og afslutning v. Henrik Idriss Kise
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Følgende har fået egne punkter senere
• OK22
• Modernisering af Lægevagten
• Prøvehandlingerne i Lægevagten
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Ukrainske flygtninge
• Folketinget har med virkning fra d. 17. marts 2022 vedtaget en særlov om 

midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.  
• PLO er i dialog med Danske Regioner om en aftale om fordelingen af ukrainere 

– også til klinikker, der har lukket for tilgang. Der gås efter løsning, hvor alle 
praksis tager et vist antal ukrainere. Nyt kommer i PLO’rientering. 

• Honorering af udgifter til behandling af ukrainere, der henvender sig i almen 
praksis, afhænger af, om der er givet opholdstilladelse eller ej.
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• Personer, der endnu ikke har fået opholdstilladelse
 Disse personer er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, og kan ikke afregnes med 

sædvanlige overenskomst- og aftalemæssige ydelser. Almen praksis yder gratis behandling 
til disse personer. Alternativt kan personen opkræves betaling direkte.

 Personer i proces med ansøgning om opholdstilladelse, og som ikke har ophold på et 
asylindkvarteringssted, har ikke ret til vederlagsfri behandling i almen praksis, men ret til 
nødvendig sygehusbehandling

 Personer, som ikke har opholdstilladelse eller indgivet ansøgning herom sidestilles med 
turister og har ikke ret til vederlagsfri behandling i almen praksis, men ret til nødvendig 
sygehusbehandling

• Personer, der har fået opholdstilladelse
 Kommunerne registrerer disse personer som gr. 1-sikrede med cpr.nr. og med bopæl i 

Danmark. De vil de blive tilmeldt en lægepraksis og få udstedt et gult sundhedskort. Der 
afregnes efter overenskomsten.

Ukrainske flygtninge
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COVID-19
• Meget lav aktivitet nu
• Fortsat en stor belastning på hele sundhedsvæsenet
• Almen praksis leverede igen en ekstraordinær indsats 

omkring vaccination i klinikkerne og i hjemmet
• Nye instrukser og vejledninger, belastede
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Sundhedsreform og sundhedsklynger

• Organisering i sundhedsklynger omkring akuthospitalerne
• Udvalgsstrukturen omlægges – PPU, SKU, SSU
• PLO’s repræsentation og indflydelse ændres
• PLO arbejder ihærdigt på at sikre repræsentation
• I hører mere, når strukturen falder på plads
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Dosisdispensering
• Den midlertidige aftale om dosispakket medicin er 

forlænget – nu til udgangen af maj 2022
• Det er frivilligt, om man vil anvende aftalen
• PLO-M opfordrer til at bruge aftalen, hvor det giver mening
• Ved evt. udløb af aftalen opfordrer PLO-M til IKKE at 

opstarte nye dosisdispenseringsforløb
• Patienter, som er i dosisdispensering, fornys fortsat, indtil 

de bliver ustabile eller indlægges



PLO-Midtjylland

Ajourføring af FMK
• Misforståelse i RM omkring FMK-ajourføring ved alle 

ordinationsændringer
• Almen praksis har en opgave ved

 Elektive henvisninger til hospital eller speciallæge
 Årskontrol
 Opsøgende hjemmebesøg

• Hvis Region Midt fortsat insisterer, skal der ske en 
forhandling om ekstra økonomi

• PLO-M henstiller til, at processen sættes på pause indtil da
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Psykiatri
• PLO-M deltager aktivt i at forbedre forholdene i psykiatrien
• Fokus på

 Muligheder for primær diagnostik
 Klarlægning af ansvar mellem region, kommune og almen 

praksis
• Tidligere audits af afviste henvisninger til regionspsykiatrien viste  

korrekt afvisning
• Patienterne afvises til utilstrækkelig eller ikke eksisterende 

udredning i primærsektoren 
• PLO-M arbejder ihærdigt for at få problemerne dagsordensat
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Uhensigtsmæssige patientforløb og 
afviste henvisninger
• Stigning i uhensigtsmæssige patientforløb og afviste 

henvisninger
• Situationen er eskalerende og truer arbejdsmiljøet
• Praksiskonsulenterne og - koordinatorerne stor indsats
• PLOM samler cases og tager det op med regionsledelsen
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Afhentning af blodprøver
• Manglende løn til chauffører medførte stop i afhentning af 

blodprøver
• Hasteopgave for PLO-M og Regionsadministrationen
• Underleverandør viderefører midlertidigt 

afhentningsordningen
• I en kontraktperiode på 2 år vil Regionen forberede nye 

løsninger
• PLO-M deltager i arbejdsgruppe til udarbejdelse af nyt udbud
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• Ny palliationsaftale til underbyggelse af de nye opgaver i 
samarbejdsaftalen vedr. palliative indsatser

• Ikke enighed med Region Midt om vilkårene – endnu
• Bolden ligger hos Region Midt
• PLO-M er fortrøstningsfulde mhp. en snarlig løsning

Palliationsaftalen
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Regningskontrol

• Fortsat udfordringer pga. håndholdt regningskontrol
• PLO-M har opfordret til mere transparente regler og 

samarbejde
• Flere centrale afklaringer
• Region Midt er ikke helt klar til det tætte samarbejde
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B-markeringssagen

• Sagerne fortsætter hver 3. måned, hvor der 
kontinuerligt ses 3 år tilbage i tid

• PLO-M opfordrer til at medvirke til at belyse sagerne
• Svar indenfor tidsfristerne
• Kontakt PLO-M’s sekretariat for rådgivning
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Tilbageholdelse/afvisning af 4484

• LSU behandling - Region Midt tilbageholdt alle 
udbetalingerne for 4484 i september 2020 – PLO og 
Danske Regioner ikke enige

• Kollegernes sager forelagt det lokale SU - PLO-M og 
Region Midt ikke enige, PLO-M tilbød (igen) 
forhandlinger

• Alle er oversendt til LSU – afventer fortsat afklaring
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Køb og salg af 0-ydernumre
• Siden sommer er der solgt 9 stk. 0-ydernumre i Midt

 Silkeborg (2), Ry, Anholt, Skjern, Odder, Hedensted, Aarhus N og Aarhus V

• Vurdering efter den kvalitative annonceringsmodel
• Ét ydernummer er gået til en stråmand
• Region Midt opnår millionindtægter
• Sværere at erhverve eget 0-ydernummer i fremtiden
• Der er p.t. udbud i Holstebro, Horsens, Brædstrup, Skanderborg, Randers, 

Hinnerup, Aarhus S, Skødstrup/Hornslet

• Opfordring til jer unge nyuddannede og eksisterende klinikker med 
mulighed for at udvide: BYD NU!
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Ny kvalitetsstrategi

• Der arbejdes på ny kvalitetsstrategi i Region Midt som 
følge af ændringerne i OK22

• PLO-M deltager i arbejdet på vegne af de praktiserende 
læger sammen med praksiskonsulenter og koordinatorer
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PLO-M regnskab 2021/budget 2022
Regnskab 2021 Budget 2022

Indtægter
Puljebeløb fra PLO-Centralt 1.760.566 1.787.388
Refusion Lægevagten for udlæg til møder i lægevagtsregi 211.102               200.000
Indtægter i alt 1.971.668 1.987.388

Udgifter
Km-godtgørelser PLO-M 48.267 100.000
Fast honorar øvrige PLO-M repræsentanter 658.650 680.000
Timehonorar næstformand, repræsentanter, suppl. 624.586 600.000
PLO-K - forårsmøder i klyngerne, efterårsmøde ifm. 
medlemsmøde 57.700 140.000
Medlemsmøder i PLO-Midtjylland 77.117 160.000
PLO-M-møder og internat 88.297 150.000
Diverse udgifter 10.415 50.000
Piccoline PLO-Midt sekretariat 5.312 10.000
Arrangement for nye speciallæger, Skarrildhus 39.158 30.000
Udgifter i alt 1.609.502 1.920.000

Overskud/underskud 362.166 67.388


Ark1

		PLO-M budget og regnskab 2021
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Kontingentsatser 2022
Repræsentantskabet vedtog den 27. november 2022 
følgende uændrede kontingentsatser for 2022:

 Ordinære medlemmer: 16.288 kr. om året

 Kapacitetskontingent: 10.858 kr. om året

 Ekstraordinære medlemmer: 325 kr. om året

 Ikke-erhvervsaktive medlemmer: 140 kr. om året



MEDLEMSMØDE –PLOM

OK 22

MEDL. AF PLO´S BESTYRELSE

LISE HØYER

KARSTEN REJKJÆR SVENDSEN



Sundhedstjek til borgere på botilbud (0123)

Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere 
med psykisk lidelse (2150)



Nyt fra 
Lægevagtudvalget

Medlemsmøde marts 2022

Lægevagten Region Midtjylland



Nyt fra Lægevagtudvalget

• Aktivitet og ventetider i visitationen
• Videokonsultation
• Prøvehandlingen
• Personalemangel
• Opoider i lægevagten
• Modernisering af lægevagten



Aktivitet
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Aktivitet



Ventetider i visitationen 
Hvorfor så så lange ventetider…?

• Mere komplekse visitationer
• Flere skulle afsluttes i 

visitationen (covid-19)
• Indførelse af 

videokonsultationer
• ?



Ventetider i visitationen 
Hvorfor så så lange ventetider…?

• Mere komplekse visitationer
• Flere skulle afsluttes i 

visitationen (covid-19)
• Indførelse af 

videokonsultationer
• ?

længere 
samtaler



Ventetider i visitationen 
Gennemsnitlig taletid



Ventetider i visitationen 
Gennemsnitlig taletid



Ventetider i visitationen 
Gennemsnitlig taletid



Videokonsultation

• Hasteindført pga. covid-19
• Kommet for at blive – nu indført i OK22
• Ikke så meget forskning på det (endnu?)
• Hvad kan det bruges til og hvad kan det ikke bruges til?
• Hvad mon det rette niveau for videokonsultation er ….



Videokonsultation



Videokonsultation



Tiltag til at nedbringe ventetider
• Periode udbudt ekstra visitationsvagter
• Indført akutknappen
• Borgerkampagner
• Nedbringe ventetid i hospitalsvisitationen
• AMK ikke længere viderestille som VIP-opkald
• Møde ind kl 16 når kons.vagt
• Lempet på regler for at have vagtydernummer

• Tilknytningskravet til region Midt
• Nedsat kravet til AP arbejde i dagtid (2 dg/uge =>1md/år)

• Prøvehandlingen
• Omlægning så flere visiterer (vores mål var på sigt at fjerne visitatorer)
• Grenå, Ringkøbing, Skive – afgrænset åbningstider, ikke besøg
• Holstebro og Silkeborg – afgrænset åbningstid



Prøvehandlingen - evaluering

• De mange tilbagemeldinger fra vagtlæger
• Tilbagemeldinger fra vagtcheferne
• Tilbagemeldinger fra regionen, sygeplejersker, Dantaxa
• DATA



Prøvehandlingen - data
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Prøvehandlingen - konklusion

• Samlet en pæn reduktion i gennemsnitlige ventetid på 30 % 
(måske pga. prøvehandlingerne?)

• Servicemål på besøg kan rummes selvom færre besøgslæger
• Læger i berørte oplevede en god ordning med kons./besøg 

smuldre



Prøvehandlingen - konklusion

• Samlet en pæn reduktion i gennemsnitlige ventetid på 30 % (måske 
pga. prøvehandlingerne?)

• Servicemål på besøg kan rummes selvom færre besøgslæger
• Læger i berørte oplevede en god ordning med kons./besøg smuldre
• Frustration blandt personale (både sygepl. og chauffører)

Derfor stopper vi prøvehandlingen 28/3 og fortsætter med en 
”prøvehandling light” med uændrede indskrænkede konsultationstider 
i Silkeborg og Holstebro.



Personalemangel

• Generelt sygeplejerskemangel
• Andet hjælpepersonale i lægevagten, svingende kvalitet
• Betydet lukning af Ringkøbing konsultation, genåbner 1. april 

2022

• PLO-M valgt at acceptere i en kort periode, men har 
henholdt os til akutaftalen hvorfor vi forventer sygeplejersker 
i lægevagten fremadrettet



Opoider i lægevagten

Buprefarm Bupremyl Buprenorphine

Buprenorphine Codilek Contalgin Coxynon Depot Dolatramyl 
Dolol Doltard Dropizol Durogesic Fentanyl Gemado Retard

Haldid Hydromorphonhydrochlorid Jurnista Ketogan 
Kodein Lafene Lindoxa Malfin Mandolgin Matrifen Morfin

Morfinsulfat Morphine Nobligan Norspan Oramorph Orionox
Oxycodone Oxycodonhydrochlorid OxyContin OxylanDepot Oxynorm Paledon

Palexia Reltebon Depot Sendolor Sufenta Tadol
Tapentadol Tradolan Tramadol

Tramadol Retard Transtec

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8194
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8390
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8820
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8610
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6909
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/921
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9555
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7566
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1986
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1380
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8716
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1955
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4608
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4529
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/653
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9525
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4055
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/662
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6275
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6246
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8997
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/2179
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1989
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4052
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9367
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9963
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8623
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1609
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3361
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7402
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7997
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9644
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7040
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/2034
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6892
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/2518
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3115
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/9538
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/2187
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/2976
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4254
https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3174


Opoider i lægevagten

Recepter på opoider udskrevet 
i visitationen:
• 2016: 2606
• 2017: 2130
• 2018: 1265
• 2019: 617
• 2020: 596
• 2021: 1608

• Ny dokumentar på vej…
• Klagesager
• Budskab; LAD VÆRe MED AT 

UDSKRIVE (og ja undtagelser, 
men få!)
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Modernisering af Lægevagten
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Grundpræmisser

• OK22         regionale forhandlinger om Lægevagten
• 1 år til at finde en løsning
• Region Midt tager det seriøst - langsom proces
• Workshop d. 31. marts 2022 
• PLO-M stillet krav om 1. forhandlingsmøde i juni 2022
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PLO-M’s tilgang til opgaven
 Udfører den opgave. som OK22 har pålagt os – 1 år til opgaven
 Fagligheden bevaret
 Frivillighed i øget grad
 Trivsel – arbejdsmiljø, nat, færre vagter, personale
 Økonomien løftes
 Service/effektivitet – tryghedsmål, akutknap, kombi-vagter
 Hvilke opgaver skal LV tage sig af, og hvilke skal ikke løftes af LV
 Samarbejde med andre instanser

 Lykkes det ikke, eller manglende fremgang undervejs, lægges ny plan
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Region Midt’s tilgang til opgaven
• Ønske om aftale med PLO-Midtjylland
• Behandles i alle større udvalg

 Hospitalsudvalget
 Udvalg for nære sundhedstilbud
 Psykiatri – og socialudvalget

• Adm. forankret i ny styregruppe for det nære sundhedsvæsen
 Bred repræsentation fra koncernledelsen, regionsdirektøren som formand

• Politisk koordinationsgruppe 
 For løbende at kunne søge politiske synspunkter og opbakning
 Sikrer det politiske mandat i forhandlingerne
 Regionsrådsformanden, samt repræsentanter fra de relevante udvalg

• Fra ovenstående udvalg, samt Samarbejdsudvalget
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Region Midt’s udgangspunkt
• Udvalgene og Regionsrådet vil blive præsenteret for overordnede 

moderniseringsforslag og scenarier
 der gives overordnet mandat
 anlægges den principielle linje i forhold til de efterfølgende konkrete og 

mere detaljerede forhandlinger

• På baggrund heraf vil koordinationsgruppen løbende give retning 
og politisk opbakning til administrationen i forhold til mere 
detaljerede og konkrete beslutninger i selve forhandlingsforløbet

• I løbet af forhandlingsforløbet vil der på udvalgsmøderne blive givet 
en orientering om forhandlingernes aktuelle status.
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Milepæle i moderniseringsprocessen

• 31. marts: Workshop
• April - maj: 3 dialogmøder - 20/4 + 28/4 + 2/5
• 30. juni: Første forhandlingsmøde



PLO-Midtjylland
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Den politiske koordinationsgruppe består af:

• Fra Region Midt - politikere:
• Regionsrådsformanden: Anders Kühnau (A)
• Formanden for Samarbejdsudvalget for Almen praksis: 

Thrine Rimdal Nørgaard (V)
• Formanden for hospitalsudvalget: Purnima Erichsen (C)
• Formanden for udvalg for nære sundhedstilbud: Else 

Søjmark (A)
• Formanden for psykiatri og- socialudvalget: Jacob Klærke (F)
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PLO-M’s deltagere på workshoppen
• Fra PLO-Midtjylland deltager foreløbigt:

• Henrik Idriss Kise, formand for PLO-Midtjylland
• Bruno Melgaard Jensen, næstformand for PLO-Midtjylland
• Jakob Ravn, formand for Lægevagtudvalget i Region 

Midtjylland
• Jens Hornshøj, medlem af PLO-Midtjyllands bestyrelse
• Maria Nielsen, vagtchef og medlem af PLO-Midtjylland
• Jens Peter Geil, vagtchef og medlem af PLO-Midtjylland 
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Region Midt deltagere på workshoppen
• Regionsdirektør, økonomidirektør, vicedirektør
• Kontorchefer
• Chefkonsulenter
• Hospitalsdirektører
• Lægefaglige direktører fra præhosp. og enkelt hospital
• Ledende overlæger fra akutafdelinger
• AC-fuldmægtig og specialkonsulenter



PLO-Midtjylland

Kommunale deltagere på workshoppen

• Forskellige direktører
• Socialchefer
• Sundhedschefer
• Leder af Sundhedsstaben
• Konsulenter på sundheds- og socialområdet
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Borgerperspektivet på workshoppen
• Der er lavet et feltarbejde i lægevagtens venteværelse i 

Skive og Aarhus
• Resume af dette er tilsendt deltagerne inden workshoppen
• Overordnede temaer fra rapporten
1. Hvorfor ringer man til vagtlægen? – smerter, skader, utryghed, behov for 

ekspertvurdering og tidspunktet efter arbejdstid
2. Vagtlæge vs. egen læge? - lægehjælp efter kl. 16, relation til egen læge og lang 

ventetid hos egen læge 
3. Mødet med vagtlægen - transport, digitalisering og borgernes oplevelse af mødet



PLO-Midtjylland

Milepæle i moderniseringsprocessen

• 31. marts: Workshop
• April – maj: 3 dialogmøder - 20/4 + 28/4 + 2/5
• 30. juni: Første forhandlingsmøde
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