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Godkendt på repræsentantskabsmøde den 26. november 2011

Kommissorium for det regionale PLO (PLO-R)
Formål:
PLO-R skal indenfor rammerne af den af PLO vedtagne politik


Varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser
på det regionale niveau og – i samarbejde med PLO-K – på det
kommunale niveau.



Repræsentere de praktiserende læger i kommunale og regionale
sammenhænge, hvor der fastlægges opgave – og ansvarsfordelinger,
opgaveløsninger og indtjeningsmæssige forhold med betydning for
almen praksis.



Støtte og rådgive de kommunale lægelaug, bl.a. omkring
udarbejdelse af udkast til kommunale §2-aftaler.



Samarbejde med DSAM om faglige udvikling i almen praksis indenfor
PLO-R’s område ved bl.a at understøtte uddannelse, forskning og
kvalitetsudvikling.

Kompetence:
PLO-R


Er valgt af de praktiserende læger i regionen og varetager således på
et demokratisk mandat de opgaver, der gennem centrale aftaler,
lovgivning m.v. henlægges til PLO-R af PLO’s repræsentantskab.



Forhandler og indgå bindende aftaler på vegne af medlemmer i PLOregionalområdet.
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Er en del af PLO’s repræsentantskab og skal overfor medlemmer og
relevante parter medvirke til at gennemføre de beslutninger, der er
truffet i repræsentantskabet.



Er overordnet ansvarlig for at tilrettelægge en vagtordning i
samarbejde med regionen.



Er repræsenteret i det af regionsrådet nedsatte
Sundhedskoordinationsudvalg, som udarbejder udkast til
sundhedsaftaler samt drøfter emner, der er relevante for
sammenhængen i patientforløb mellem ssygehuse, praksissektor og
kommuner.



Er repræsenteret i Koordinationsforum for Lægeforeningens lokale
repræsentation, der har til formål at varetage Lægeforeningens
lokale interesser indenfor stands- og sundhedspolitik.

Sammensætning:
PLO-R består af de efter PLO’s vedtægter valgte repræsentanter, herunder
formand, og eventuelt suppleanter.
En repræsentant for FYAM og repræsentant(er) for PLO-K har observatørpost i
PLO-R.
Øvrige observatører kan deltage i PLO-R’s møder.
PLO-R bør bl.a. have kontakt til DSAM, repræsentanter for PKO, lægevagtchefen, de faglige miljøer under videreuddannelse, efteruddannelse, kvalitetsudvikling og IT.
Opgaver:
PLO-R


Indtræder i de udvalg, der lokalt følger af overenskomsten om almen
praksis (f.eks. samarbejdsudvalg og kvalitets- og efteruddannelsesudviklingsudvalg).

2

3



Varetager de opgaver, der følger af overenskomst om almen praksis
med hensyn til praksisplan, lægedækning, kontrolstatistik, klagesager
etc.



Forhandler §2-aftaler samt andre regionale og kommunale aftaler.



Forhandler vagtaftale med regionen og udarbejder vagtinstruks.



Medvirker til et godt samarbejde med lokale myndigheder gennem
udpegning af repræsentanter til deltagelse i diverse arbejdsgrupper og
udvalg.



Etablerer i sit område den fornødne struktur for samarbejdet mellem
PLO-R og PLO-K, herunder deltager efter behov i møder og
generalforsamlinger i PLO-K samt holder sig oriente-ret om de
beslutninger, der træffes i PLO-K.



Medvirker til ansættelse af praktiserende læger, der arbejder for almen
praksis, f.eks. ansættelse af PRL-koordinatorer, Praksiskoordinatorer,
AMU’er .



Repræsenterer på regionalt plan ”arbejdsgiverfunktionen for tutorer” i
forhold til de af Yngre Læger valgte tillidsmænd for bloklæger og læger
i klinisk basisuddannelse.



Repræsenterer (som regionale tillidsmænd) ved tvister og forhandlinger
med arbejdsgivere de praktiserende læger, der regionalt er ansat efter
en af PLO forhandlet overenskomst (f.eks. kommunallæger, bedriftslæger, tutorlæger).



Medvirker til etablering af det fornødne faglige netværk af almenmedicinske ressourcepersoner, der regionalt deltager i løsningen af
opgaver med relevans for almen medicin (praksiskonsulentordningen,
kvalitetskonsulenter, amtslige lægemiddelkonsulenter, efteruddannelsesvejledere, videreuddannelseskoordinatorer, DSAM’s regionsrepræsentanter etc.).



Medvirker til udvikling og fremdrift i faglige netværk ved regelmæssig
kontakt til disse.
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Forsøger at mægle i lokale tvister mellem praktiserende læger.



Medvirker til etablering af det fornødne samarbejde med andre
sundhedsprofessionelle faggrupper f.eks. praktiserende speciallæger,
fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, psykologer, apotekere m.m.).



Er ansvarlige for den økonomi, der tilgår udvalget via PLO, herunder
aflæggelse af regnskab overfor medlemmerne.

Arbejdsform:
PLO-R fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i den af PLO
udarbejdede vejledende forrretningsorden. Der bør i forretningsordenen
fastlægges principper for:


Observatørers deltagelse



Mødefrekvens



Dagsorden



Mødeledelse



Referater, herunder udsendelse af information til medlemmerne



Afholdelse af medlemsmøder



Principper for honorering internt



Observatører



Valg til udvalg



Tilbagerapportering



Stemmeregler, herunder hvorvidt formandens stemme skal være
udslaggivende i tilfælde af stemmelighed



Mødepligt

Forretningsorden, herunder ændring til denne, skal indsendes til PLO til
orientering.
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