Revideret oplæg til tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af ny
praksisplan for almen praksis 2020
Periode
Aug. – medio sep.
2018
Sep. 2018

Proces
Udpegning af medlemmer til projektgruppen

10. oktober 2018

Møde i praksisplanudvalget
Praksisplanudvalget behandler oplæg til revideret tidsplan for udarbejdelse og
godkendelse af ny praksisplan

okt. 2018 –
november. 2019

Projektgruppen arbejder med emner til ny praksisplan, som er besluttet af
praksisplanudvalget

7. dec. 2018

Dec. 2018 – primo
marts 2019

Medio marts 2019

Projektgruppen forbereder temadrøftelse i Praksisplanudvalget

Projektgruppen udsender indledende høring til kommunerne
Møde i praksisplanudvalget
Temadrøftelse af politisk - /strategiske emner, der kan indgå i praksisplanen –
evt. med input fra Patientinddragelsesudvalget.
Projektgruppen udarbejder et oplæg til ny praksisplan, som omhandler:
 Lægedækning og tilgængelighed
 Almen praksis’ opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen
 Almen praksis’ opgaver og rolle i det tværsektorielle samarbejde –
Sundhedsaftale (udarbejdelse af denne del afventer ny sundhedsaftale)
Møde i praksisplanudvalget
Projektgruppen fremlægger oplæg til indhold af praksisplan
Praksisplanudvalget drøfter oplægget og giver tilbagemelding på dette med
henblik på projektgruppens videre arbejde

Medio marts – primo
juni 2019

Projektgruppen udarbejder oplæg til praksisplan på baggrund af
tilbagemeldingerne fra praksisplanudvalget

Juni 2019

Møde i Praksisplanudvalget
Præsentation af Ny Sundhedsaftale med fokus på almen praksis’ rolle i det
samlede sundhedsvæsen

August til medio sep.
2019
Medio sep. 2019

Praksisplanudvalget drøfter sundhedsaftalens elementer ift. almen praksis
Projektgruppen udarbejder oplæg til høringsversion af ny praksisplan
Møde i Praksisplanudvalget
Projektgruppen fremlægger oplæg til høringsversion af ny praksisplan
indeholdende følgende hovedemner:
- Lægedækning og tilgængelighed

-

Primo okt..2019 –
primo dec. 2020

December 2019
Primo dec.–
ultimo jan. 2020
Primo feb. 2020

Almen praksis’ opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen
Almen praksis’ opgaver og rolle i det tværsektorielle samarbejde,
herunder indsatser i Sundhedsaftalen med relation til almen praksis

Oplægget til høringsversion behandles i Praksisplanudvalget
Høringsperiode: Praksisplanen sendes i høring ved:
- Kommuner i regionen, herunder de kommunalt-lægelige udvalg
- Kommunekontaktrådet i Nordjylland
- PLO- Nordjylland
- Samarbejdsudvalget for Almen Læger i Region Nordjylland
- Sundhedskoordinationsudvalget
- Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland
Samt øvrige relevante høringsparter
Møde i Praksisplanudvalget
Projektgruppen behandler høringssvar
Møde i Praksisplanudvalget
Praksisplanudvalget behandler oplæg til praksisplanen på udvalgets møde og
godkender fremsendelse til Sundhedsstyrelsen

Medio feb. – medio
marts 2020
Medio marts– medio
april 2020
Ultimo apr. 2020

Praksisplanen behandles af Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning (3
ugers sagsbehandling)
Projektgruppen indarbejder sundhedsstyrelsens bemærkninger i oplæg til
praksisplan
Møde i Praksisplanudvalget
Praksisplanudvalget godkender oplæg til praksisplanen på udvalgets møde

Maj. – juni. 2020

Godkendelse i kommunalbestyrelser, almen praksis og regionsrådet

