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Lokale aftaler - beslutningsstruktur 

Som supplement til overenskomst om almen praksis kan der indgås lokale aftaler 
mellem de decentrale parter. De relevante parter afhænger af, hvilket geografisk 
område aftalen er gældende for og af, om opgaverne beskrevet i aftalen er forplig-
tende for de praktiserende læger, der er omfattet af aftalen.  

 

Opgaver der er beskrevet i sundhedsaftalen 

Alment praktiserende læger er i følge sundhedsloven forpligtede til at udøve deres 
virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalerne, herunder følge forløbs-
programmer og nationale faglige retningslinjer m.v. 

Er opgaver, som er beskrevet i sundhedsaftalen, forløbsprogrammer eller nationa-
le faglige retningslinjer, ikke omfattet af overenskomst om almen praksis, skal der 
indgås en forpligtende aftale om vilkårene for varetagelsen af opgaverne. Disse 
aftaler skal indgås mellem PLO-R og regionen og/eller kommunerne i regionen.  

 

Opgaver som ikke er omfattet af sundhedsaftalen, forløbsprogrammer eller 
nationale faglige retningslinjer, men som kun er beskrevet i praksisplanen 

Opgaver, der ikke har hjemmel i sundhedsaftale, forløbsprogram eller nationale 
faglige retningslinjer men som kun er beskrevet i praksisplanen, er som udgangs-
punkt ikke forpligtende for de praktiserende læger i regionen.  

Sådanne opgaver kan dog være omfattet af overenskomst om almen praksis. Er 
opgaven ikke omfattet af overensomsten skal de lokale parter tage stilling til, om 
man ønsker at indgå en forpligtende aftale om vilkårene for varetagelsen af opga-
ven, eller om opgaven skal være frivillig for de praktiserende læger. 

Ønsker man en forpligtende aftale for de praktiserende læger, skal aftale indgås 
mellem PLO-R og regionen og/eller relevante kommuner i regionen. Bemærk at 
PLO-R altid er aftalepart for de praktiserende læger for så vidt angår forpligtende 
aftaler – uanset om aftalen gælder bestemt(e) kommuner i regionen eller hele re-
gionen.  

Såfremt de lokale parter ønsker at indgå en aftale, hvor det er frivilligt for de prak-
tiserende læger, om de ønsker at benytte sig af aftalen, og aftalen skal gælde for 
alle læger med praksis i regionen, er det PLO-R, der skal indgå aftale med regio-
nen. Skal den ikke-forpligtende aftale alene gælde for bestemt(e) kommune(r) i 
regionen, kan der indgås aftale mellem PLO-K og de(n) pågældende kommune.  
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Uanset om aftalen er forpligtende eller ej for de praktiserende læger i kommu-
nen, er det dog anbefalingen fra PLO's bestyrelse, at PLO-K drøfter udkast til alle 
former for aftaler med PLO-R. PLO-R bør orienteres så tidligt som muligt i forlø-
bet. Formålet er at sikre den bedst mulige koordination i forhold til indgåelsen af 
lokalaftaler i den enkelte region. For at sikre national koordination og sammen-
hængskraft i PLO vender PLO-R i øvrigt alle aftaleudkast med PLO’s forhand-
lingsudvalg.  

Oversigten herunder illustrerer beslutningsstrukturen i forbindelse med indgåelse 
af lokale aftaler:  

Hvor er 
opgaven 
beskrevet? 

Som udgangs-
punkt 
i henhold til 
sundhedsloven 

Ønskes 
forplig-
tende 
aftale om 
opgaven? 

Hvilke praktiseren-
de læger skal være 
omfattet af aftalen? 

Aftaleparter 

- i sundhedsaf-
tale 

 

Forpligtende 
for praktiseren-
de læger i regi-
onen 

- Alle praktiserende 
læger i regionen 

PLO-R og region 
og/eller kommuner 
i regionen 

Alle læger i regionen PLO-R og region 
og/eller kommuner 
i regionen 

Ja 

Læger med praksis i 
bestemt(e) kommu-
ne(r) 

PLO-R og kommu-
ne(r)  

 

Alle læger i regionen PLO-R og region 

 

- i praksisplan 
eller i  
aftale(udkast) 
fremsendt til 
praksisplanud-
valget (fx fra et 
KLU) 

Ikke forplig-
tende for prak-
tiserende læger 
i regionen 

Nej 

Læger i bestemt kom-
mune 

PLO-K og kom-
mune* 

*Uanset om aftalen er forpligtende eller ej for de praktiserende læger i kommunen, er 
det anbefalingen fra PLO's bestyrelse, at PLO-K drøfter udkast til alle former for aftaler 
med PLO-R. PLO-R bør orienteres så tidligt som muligt i forløbet. 


