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Valg til bestyrelsen /  

Repræsentantskabsmødet  24/11-2018 

 

 

Valgoplæg og selvdeklarering 

Hver kandidat skal udfylde nedenstående selvdeklareringsskema og kan eventuelt samtidig 

komme med et valgoplæg.  

 
 

 

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: Mireille Lacroix 

 

Valgoplæg 

Jeg har siddet i PLO-Syd i 4 år, de seneste 3 år som næstformand. Det har været spændende. 

Vores 11 mands gruppe har slikket sårene efter lovindgrebet og blevet en fast sammentømret 

gruppe hvor alle lytter til og respekterer hinanden og hvor alle bidrager aktivt.  

Vi er gået fra et bundfrossent forhandlingsklima til et konstruktivt samarbejde med Regionen. I 

skrivende stund forhandler vi nye reviderede besøgsaftaler. Det har været spændende at sidde i 

forhandlingsteam med Jørgen Skadborg og bidrage med stort og småt og ”den gode historie”, 

mens han står for hovedparten. Jeg har fået øjnene op for hvor vigtigt teamarbejdet er når man 

skal opnå gode resultater. Jeg er god til at analysere konsekvenser og skrive forslag og aftaler. Jeg 

er i besiddelse af gode matematiske evner, når økonomien skal gennemgås, hvilket kan være et 

praktisk supplement.  

Jeg har også de sidste 4 år fået indblik i, og respekt for Regionspolitikernes arbejde og opnået en 

vis erfaring med det ”politiske spil”.  

I forhold til PLO-C har jeg bidraget i fagligt råd, udvalg om lægevagt og datadeling, samt siddet i 

kommunikationsudvalget 

Jeg føler mig derfor rustet til bestyrelsesarbejdet.   

 

I har set mig stemme nej til OK18. Jeg er dog ikke typen der sætter mig i et hjørne og surmuler. 

Jeg arbejder aktivt for at OK18 kan føres ud i livet, på den for lægerne bedste vis. Jeg føler mig 

forpligtet til at deltage konstruktivt i evalueringen af OK18 og arbejdet hen imod en god OK21.  

Da jeg sad i en delepraksis efter gammel ordning som ville miste muligheden for salg med OK18, 

valgte jeg efter mange og lange overvejelser at sælge min andel til en yngre kollega pr 1/7-18, 

datoen hvor muligheden udløb. Jeg er nu vikar i en praksis i Fåborg, mhp at købe mig ind og 

danne en delepraksis. (Fåborg er lægedækningstruet område) 

Nogle politiske nedslag mest fisket fra mit valgoplæg i Syd 

OK18 har skabt en vis stabilitet men vi er stadig under massivt pres. Vi overdænges med nye 

arbejdsopgaver afledt af korte indlæggelser, STPS og diktatoriske ”vejledninger”. Vi skal til 
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stadighed kæmpe for at bevare vores private rum med patienten og vores frihed, faglighed og 

forskellighed i dette stormvejr.  

Vi skal kæmpe for at bevare et fokus på vores kerneopgaver.  

Vi skal forsvare at praksis kan drives på mange måder. Den enkelte læge arbejder mest effektivt 

og til gavn for patienterne i den praksisform vedkommende føler sig hjemme i, også solopraksis.  

Vi skal arbejde for større organisatorisk frihed. En god work-life balance tiltrækker nye kolleger til 

faget. Jeg går ind for mere liberale regler for delepraksis, for eksempel bør man kunne få 

delepraksis hvis man kører mange vagter. De fleste læger på deltid ender med at lægge et stort 

arbejde uden for praksis.  

Vi kommer ikke udenom en redningsaktion for lægevagten. Service skal nedsættes og 

honoreringen bedres. Der skal være færre læger på vagt og alle vagter skal give et basisbeløb 

oveni ydelserne.    

Jeg er meget skeptisk overfor forløbsydelsen. Jeg er grundlæggende imod fast løn pr patient når vi 

ikke kan kontrollere tilstrømningen af opgaver. En ide kunne være at erstatte forløbsydelsen med 

en ”multiårskontrol” hos lægen. Alle øvrige kronikerkontroller bør kunne udføres af personale. 

Vi skal se på tilskyndelsen til at ansætte personale- Lønsum på personaleløn bør kompenseres. 

Økonomiloftet er desuden en kæmpe barriere selvom det for tiden mest er psykologisk. Kan vi 

ikke fjerne loftet, må det gøres mere “intelligent”, så det ikke bremser vores muligheder for 

udvikling, og afskrækker os fra at ansætte personale.  

Vi skal være opmærksom på alle ekstraopgaver der flyttes til os. Vi skal fortsat ikke forpligte os til 

IV-behandling. Vi skal arbejde for åben udskrivelse, så vi ikke skal bøvle med nyudskrevne 

patienter der ikke er færdigbehandlede og udstyret med recepter.  

Vi skal holde godt øje med de praktiserende lægers velbefindende i de kommende år. Alt for 

mange læger er udbrændte. OK18 havde fokus på økonomien med henblik på at rekruttere til 

almen praksis. Lad os håbe det indirekte mindsker udbrændthed, Jeg er ikke sikker på det. Op til 

næste OK må vi prøve at have fokus på de opgaver der giver os arbejdsglæde for det er også 

noget der fastholder og rekrutterer læger.  
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Selvdeklarering ved opstilling til valg til PLO-Regionalt/PLO’s repræsentantskab 

 

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

repræsentantskab 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-Regionalt – og dermed PLO’s 

repræsentantskab – 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 højeste myndighed og dermed at 

bevare PLO’s troværdighed overfor medlemmer og offentlighed. 

Et medlem, der opstiller til valg i PLO-Regionalt, skal derfor overfor PLO-Regionalt på et skema godkendt af PLO’s 

repræsentantskab deklarere nedenstående. PLO-Regionalt skal sikre, at oplysningerne kommer til de stemmeberettigedes 

kendskab forud for valghandlingen. 

 

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 det regionale PLO-R. Medlemmer af PLO vil herefter kunne rekvirere selvdeklareringsskemaet 

ved henvendelse til det regionale sekretariat. 

 

 

Hovedbeskæftigelse 

Funktion     : Praktiserende læge 

Arbejdssted : Lægehuset i Stenstrup 

Praksisform :  kompagniskab delepraksis 4 læger 3 kapaciteter 

 

 

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

ansættelse i stat, region eller kommune? 

     Ja  x    Nej   ☐ 

Hvis ja, oplys funktion, ansættelsessted, timer: 

Ansat som underviser på speciallægeuddannelsen i Odense. Starter 28/11-18 

 

 

 

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:  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

 

 

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

patientforeninger? 

 

    Ja   ☐     Nej   X 

Hvis ja, hvilke:  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

 

 

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:  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

 

 

 

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

 

    Ja   ☐     Nej   X 

Hvis ja, hvilket:  

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
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