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Velkommen til PLO-Midtjyllands
efterårsmøde 2022



PLO-Midtjylland

Aftenens program
18.00 Velkomst v. formand Henrik Idriss Kise og ordstyrer Bruno Meldgaard Jensen
18.10 Nyt fra Lægevagtudvalget v. vagtudvalgsformand Jakob Ravn – herunder 

Status på Lægevagtsforhandlingerne i Region Midtjylland v. Henrik Idriss Kise, Jakob Ravn 
og Bruno Meldgaard Jensen

19.30 Kaffepause
19.45 Øvrigt nyt fra PLO-Midtjylland v. formand Henrik Idriss Kise
20.30 Valg til PLO-Midtjylland og PLO’s repræsentantskab

Kandidater, der ønsker opstilling til valget i PLO-Midtjylland, har mulighed for kort at 
præsentere sig og deres motivation for opstilling.

20.40 Forslag til vedtægtsændringer til PLO’s Repræsentantskabsmøde 
20.55 Eventuelt og afslutning v. Henrik Idriss Kise



Nyt fra lægevagtsudvalget
Medlemsmøde oktober 2022



Nyt fra Lægevagtudvalget

• Highlights fra spørgeskemaundersøgelsen
• Et visitationshonorar – konsekvenser?
• Servicemål og ventetider
• Akutkappen
• Regnskab



Highlights fra spørgeskemaundersøgelsen 
(vedrørende besøg og natkonsultation Aarhus)

• Periode; uge 27-34 2022
• 3697 udfyldte skemaer
• Svarprocent:

• 67 % for natkonsultationer
• 52 % for besøgene



Resultater på besøg (hele døgnet)

• Hvor
• Bosted 6 %, Plejehjem 22 %, Eget hjem 72 %

• Hastebesøg
• 4 %

• Fordeling
• 7,5 % psykiatrisk / 86,5 % somatisk 

• Konsekvens
• 25,5 % indlægges

• Vurderes sygebesøget relevant
• Ja i 87,5 % af tilfældene 

• Kunne opgave være varetaget af andre
• Nej i 63 % af tilfældene



Resultater på konsultation Aarhus (23-08)

• Fordeling
• 5 % psykiatrisk / 93 % somatisk 

• Konsekvens
• 22 % indlægges

• Skader
• 27,5 % (25,5 % henvises til røntgen)

• Vurderes konsultationen relevant
• 7,5 % var unødvendige
• 33 % kunne have ventet til i morgen
• 59,5 var relevante og kunne ikke have ventet 



Konklusion
• Ikke det letteste resultat at ”sælge natten” på i forhandlingerne…



Konklusion

• Men vi er ret gode til at visitere os praktiserende læger …



Visiterer vi anderledes – næh…nok ikke



Ventetid i visitationen

• Hvad har vi gjort:
• Alle konsultationslæger møder nu ind kl.16
• Alle besøgslæger kører i visitationen ved stilstand

• Skal vi gøre mere?
• Lige nu i moderniseringsprocessen er der stilstand fra modparten
• Vi mener, vi har brugt de ressourcer vi har - skulle vinteren blive 

slem, kan det blive nødvendigt at udbyde ekstra vis.vagter







Akutknappen



Pointer fra undersøgelsen
• Jo længere ventetid, jo flere anvender

−Relevansen af brugen af akutknappen blev dog fundet mere eller mindre 
lineær, hvilket tyder på, at misbrug af akutknap-funktionen ikke stiger med 
den øgede ventetid

• 37,8 % vurderes det fra lægeligt perspektiv ”slet ikke 
relevant”
−Patientens perspektiv i 21,9% af tilfældene

• Øger følelsen af sikkerhed hos borgerne
−Også hos dem som ikke valgte at trykke 



Akutknappen

• Vores vej fra servicemål til tryghedsmål
• Kommet for at blive
• Hvad gør ved vi ved dem som misbruger det?

• Lægen finder indre ro og styrke, opdrager kort, og gør 
visitationen færdig..



Lægevagten Region Midtjylland

LÆGEVAGTEN
REGION MIDT

PLO-M 

EFTERÅRSMØDE 

27. OKTOBER 2022



*)DRIFTBIDRAG/VAGTBIDRAG:

• I 2022 OPKRÆVET KR. 3.000 PR. LÆGE

• BUDGET 2023 KR. 3.000 PR. LÆGE

Lægevagten Region Midtjylland



Regnskab
2021

Regnskab 
2022, estimat

Budget
2023

Indtægter

Regionen, bloktilskud 10.836.628 10.954.746 11.343.639

Opstartsbidrag 192.500 150.000 150.000

Driftbidrag/vagtbidrag *) 3.513.600 2.914.150 2.914.150

I ALT, incl. øvrige indt. 14.582.976 14.321.896 14.560.789

Udgifter

Honorar og løn 2.983.117 2.970.197 3.150.865

Honorering af vagtlæger 7.259.950 7.331.250 7.331.250

IT + telefoni 3.449.994 3.300.000  3.500.000

I ALT, incl. øvrige udg. 14.533.691 14.795.866 14.890.356

Resultat 49.285 -173.970 -329.567

Lægevagten Region Midtjylland
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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 (fortsat) seriøst - langsom proces
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Milepæle i moderniseringsprocessen
• 31. marts: Workshop
• April - maj: 3 dialogmøder - 20/4 + 28/4 + 2/5
• 30. juni. 1. forhandlingsmøde (2. møde 30. aug., 3. møde 26. sept.)

• 26. okt. 4. forhandlingsmøde
• 23. nov. 5. forhandlingsmøde
• 13. dec. 6. forhandlingsmøde
• Aftalen underskrives i december 2022



PLO-Midtjylland

PLO-M’s forhandlingsgruppe

• Henrik Idriss Kise, formand for PLO-Midtjylland
• Bruno Melgaard Jensen, næstformand for PLO-Midtjylland
• Jakob Ravn, formand for Lægevagtudvalget i Region Midtjylland
• Debbie Denice Thompson, juridisk specialkonsulent PLO-M 



PLO-Midtjylland

Region Midt, Præhosp. og komm. gruppe
• Jes Svenninggaard, Direktør for Velfærd og Sundhed, Horsens kommune 
• Ulrik Johansen, Direktør for Social og Sundhed, Favrskov kommune 
• Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør 
• Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Gødstrup 
• Palle Juelsgaard, Lægefaglig direktør i Præhospitalet 
• Ole Mølgaard, Cheflæge, akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital 
• Mette Jensen, Økonomidirektør 
• Anne Birgitte Jæger, Kontorchef i Koncernøkonomi 



PLO-Midtjylland

Den politiske koordinationsgruppe består af:

Regionsrådspolitikere:
• Regionsrådsformand: Anders Kühnau (A)
• Formand for Samarbejdsudvalget for Almen praksis: Thrine 

Rimdal Nørgaard (V)
• Formand for Hospitalsudvalget: Purnima Erichsen (C)
• Formand for Udvalg for Nære Sundhedstilbud: Else Søjmark (A)
• Formand for Psykiatri og- socialudvalget: Jacob Klærke (F)
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PLO-M’s (uændrede) 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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Så langt i forhandlingerne

• Konsultation
• Besøg
• Visitation
• Nat
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Øvrigt nyt fra PLO-Midtjylland 
v. formand Henrik Idriss Kise



PLO-Midtjylland

• 1.348.558 borgere, 13.053 km2 (Reg.H. 2.568 km2) – areal største region

• Ledig kapacitet på min. 37.225 pladser ≈ 2,8% af samlet kapacitet 

• 353 praksis (ydernumre) med samlet 825 lægekapaciteter 
− 2 regionsklinikker 
− 4 udbudsklinikker 
− 347 PLO-klinikker 

• 113 ud af 353 praksis er åbne for tilgang 

• 831 læger (gennemsnitsalder på 50,6 år) 

• 1.622 patienter pr. læge

Nøgletal Region Midt (aug. 22) til info
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• Uddannelsespladser – alle besat 1. maj og 1. aug., ved start 1/11- 31 ansøgere, 
17 af 19 besat (minus 1 i Gødstrup og Holstebro)

• Bustur Lemvig, Sommerferiepraktik stud., sociale medier for yngre, lægebolig

• 2 fastholdelseskonsulenter ansat i Region Midt, og meget mere på: 
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/praktiserende-lager

• Sundhedsreformen (20. maj 2022) med enkelte redskaber til regionerne:

− Etablering af 10 nye licensklinikker på landsplan – ikke kun sololæge

− Lovforslag om mulig økonomisk tilskud til enkelte lægeklinikker i 
lægedækningstruede områder - primært etableringsomkost. – uafklaret

Lægedækning og rekruttering

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/praktiserende-lager
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PLO-M’s deltagelse i det tværsektorielle samarbejde i Midt 

PLO-M’s formandskab 
v. Henrik og Bruno 
og sekretariatet v. Lisbeth

Politiske 
klyngegrupper
Horsens
Midt
Randers
Vest
Aarhus

Byråd og Regionsråd

Klyngestyre-
grupper

Horsens
Midt
Randers
Vest
Aarhus

Arbejdsgrupper

Sundhedsstyregruppen

Sundhedssamarbejdsudvalg
Bruno og Søren
Henrik og Jane
Henrik og Poul
Henrik og Ida
Bruno og Allan

PLO-M formand-
skab/lokalrep.

Søren/Lasse Poulsen
Jane/Poul Oluf Olesen
Poul/Thomas Clausen
Ida/Jørgen B. Hagelskjær
Allan/Lene Frisk/Anders Brøndt

PLO-M rep./hospitals-
praksiskoordinator

PLO-M’s formandskab 
v. Henrik og Bruno 
og sekretariatet v. Lisbeth
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• Praksis.dk meddelelse snart
• Formålet med aftalen er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt 

syge eller døende patient – indhold:
1. Tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov
2. Opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger 

så tidligt som muligt ved at anvende et symptomscreeningsskema
3. Planlægningsmøde i patientens hjem
4. Palliative besøg hos patienten 
5. Samtale med pårørende

Ny palliationsaftale træder i kraft 1. nov. 2022
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Ny palliationsaftale – ydelser og honorar
Indsats Ydelse Honorar
Palliative besøg hos patienten 
Sygebesøgsydelse + 1-6 moduler af palliationsydelse 4590 til 144,83

45xx +
4590

Variation fra 
410,88 kr.
til
1.461,42 kr.

Planlægningsmøde i patientens hjem 
Sygebesøgsydelse + 1-6 moduler af planlægningsydelse 4591 til 
144,83 kr.

Ved planlægningsmøde på video anvendes LOK § 52 
videokonference, 1-6 moduler

45xx + 
4591

Se ovenfor +
144,83 kr.

167,46 kr.

Samtale med pårørende i eget hjem/ på video /i konsultationen
+ tid- og kørselshonorering hvis samtale sker i pårørendes hjem

4592 434,55 kr.

Tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov 4593 229,27

Opspore behandlingskrævende palliative 
symptomer/problemstillinger så tidligt som muligt ved at anvende et 
symptomscreeningsskema

4594 229,27
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• Endnu 1 firma giver op d. 12/10-22
• Udbudsordningen tænkes opgivet
• Midttransport overtager opgaven 
• Ingen afhentning mandag d. 31/10-22
• Blodprøvekasser må ikke leveres selv (21 grader)
• Afvist mulighed for akut drop-in til blodprøver på sygehus

Afhentning af blodprøver
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Sæsonvaccination
• Henviser til formandsberetningen for detaljer
• PLO-M ønsket plan i foråret, RM varsles
• SST, SSI og de 80% i vaccinationscentrene, RM siger fra 

d. 31/8-22
• Ukendt modtagelsesdato for vacciner, og hvilke som 

kommer primo september
• RM modtager bestillinger, SSI sender ud, leveringstid
• Feedback og evaluering mhp. næste år starter nu
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Fracture Liasion Service (FLS) -
frakturforebyggelsesprogram

• PLO-M stillede i foråret spørgsmål til afledte opgaver og det lægefaglige ansvar ift.
DEXA-skanninger, som projektet henviser patienterne til 

• Egen læge har ansvar for svarafgivelse og opfølgning 

• Siden møde d. 6/9-22 tygger Region Midt fortsat på de juridiske aspekter i projektet

• Projektet stopper ikke i ”protesttiden”

• PLO-M har fuld forståelse for, om opgaven returneres til den afdeling, som har sendt 
henvisning til DEXA-skanningen

• Hvis juraen falder på plads, går PLO-M videre med at tale om det aftale- og 
honorarmæssige i denne ekstraopgave
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DVT – kort fortalt

• 1 instruks for hele regionen, omhandlende og 
forpligtende alle 5 hospitalsenheder og alle de 
praktiserende læge

• Behandlet på møde d. 6/9-22 og er i proces
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Hjemmerespirator

• Borgere med hjemmerespirator forventes administreret til 
indlæggelse via egen læge og Lægevagten, såfremt deres 
vagthold svigter, og patienten skal overføres til intensivafdelingen

• Ikke en almen medicinsk opgave - men en administrativ flytning 
fra hjem til intensivafdeling

• PLO-M har protesteret – det er fortsat i proces
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Paxlovid - procedure
• Patienter henvises elektronisk til vurdering og behandling ved 

Infektionssygdomme, AUH, som håndterer henvisningerne på hverdage mellem 
8.00 - 15.00.
Henvisninger sendt uden for dette tidsrum behandles næstkommende 
hverdag. Der er således ikke mulighed for rådgivning i vagttid.

• Henvisningen bør indeholde:
1. Baggrund for indikation ud fra vaccinationsstatus, alder og risikofaktorer
2. Opdateret FMK
3. Særlige forhold
4. Patientens kontaktoplysninger
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Paxlovid
Flere har skrevet til PLO-M om følgende:

1. Forventes det, at vi gør dette for en 0201?

2. Hvorfor skal vi ajourføre ved en akut henvisning - er det aftalt med PLO-M?

• Svar på spørgsmål 1 er et nej - vi kan ikke lave en ordentlig henvisning på basis af en 
0201 telefonsamtale, men der kan samme dag planlægges en videokonsultation 0125, 
eller hvis patienten ikke kan dette, en aftalt telefonkonsultation 0204.

• Hvis man under spørgsmål 1 siger, at dette ikke er så akut, andet end at vi kan løse 
opgaven planlagt senere samme dag via video eller aftalt tkk, så kan man sidestille 
denne henvisning med en elektiv henvisning, og derfor vil jeg sige, at svaret på 
spørgsmål 2. er, at vi skal ajourføre.
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Valg til PLO-Midt og 
PLO’s Repræsentantskab 
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Valg til PLO-Midt og PLO’s repræsentantskab

• Vi mangler kandidater!
• Stil op og få direkte indflydelse på udviklingen af 

sundhedsvæsenet i Region Midtjylland
• Læs mere om arbejdet i PLO-M og valgoplæg fra 

opstillede kandidater på PLO-Midt’s hjemmeside
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Valg til PLO-Midt og PLO’s repræsentantskab
• 8. november kl. 12 – frist for opstilling og indsendelse af selvdeklarering 

og valgoplæg til sekretariatet
• I uge 47 udsendes mail til alle medlemmer med link til afstemning
• 28. november kl. 12 – valget skydes i gang
• 12. december kl. 12 – valget slutter
• 12. december – i løbet af dagen udsendes resultat af valget til alle 

opstillede kandidater i PLO-Midt
• 19. december – PLO-M konstituerer sig med formand og næstformand 

og besætter de faste udvalg
• 20. december – resultatet af PLO-M’s konstituering offentliggøres 
• 1. januar 2023 – det nye PLO-M tiltræder
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Regional plads i PLO’s centrale bestyrelse

• STOR tak til Karsten Rejkjær Svendsen
− 6 år i bestyrelsen ved PLO’s rep. møde d. 26. 

november 2022

• Bruno Meldgaard Jensen valgt af PLO-Midt
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Kort kandidatpræsentation

• Kort præsentation fra kandidater og deres 
motivation for opstilling
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Vedtægtsændringer på
PLO’s Repræsentantskabsmøde

26. nov. 2022
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Forslag til vedtægtsændringer til PLO’s 
Repræsentantskabsmøde
1. Tilføjelse til § 10, stk. 3 – ”Et PLO-regionalområde er berettiget til én repræsentant og 

én suppleant for hver påbegyndt 80 stemmeberettigede medlemmer af PLO i PLO-
regionalområdet. En region, bortset fra Færøerne, er dog uanset 1. pkt. altid berettiget 
til mindst 6 repræsentanter og 6 suppleanter.”

2. § 41, stk. 4 - præcisering af, at hvert stemmeberettiget medlem kun har én stemme i 
PLO-K, uanset om den pågældende ejer flere praksisadresser og ydernumre.



PLO-MidtjyllandPLO-Midtjylland

Eventuelt og afslutning 
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