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Opstartshonorar til klynger i Program for kvalitetsudvikling i
almen praksis
Med overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN er
det aftalt, at der skal etableres et Program for kvalitetsudvikling i almen
praksis. Som en del af Programmet skal lægerne gå sammen i klynger,
som skal arbejde med kvalitetsudvikling. Danske Regioner har forudsat,
at ca. 1/3 af alle læger vil indgå i en klynge i løbet af OK‐1, mens ca. 4/5
af lægerne vil være i en klynge i OK‐2, og dermed vil den sidste 1/5 af
lægerne forventeligt gå i klynge i OK-3.
Ved etablering af en klynge har lægerne ret til et opstartshonorar på
10.000 kr. til hver læge, der går ind i en klynge. Der er tale om et engangsbeløb.
Opstartshonoraret til lægerne finansieres via opsparede midler på
efteruddannelsesområdet i Fonden for almen praksis og udbetales af regionen. På Temagruppemøde den 4. december 2017 blev det besluttet,
at regionerne udbetaler opstartshonorar til lægerne for derefter at fakturere Danske Regioner pr. efterkrav én gang årligt. Danske Regioner
sørger for at regionerne udlæg refunderes.
Det er et ønske fra regionerne, at refusion for udbetalt opstartshonorar
så vidt muligt skal ske i samme regnskabsår, som regionerne har udbetalt opstartshonoraret. Det betyder, at Danske Regioner skal modtage
faktura fra regionerne senest pr. 1. november i hhv. 2018, 2019 osv., således at Danske Regioner kan nå at sikre refusion af midlerne inden
årets udgang. Det medfører, at der vil være et mindre efterslæb på 2
måneder årligt, hvor regionerne først vil modtage refusionen i det efterfølgende år.
Det vil blive forsøgt afklaret med PLO, om en mulighed kan være ikke at
udbetale honorarer i december, men flytte udbetalingen til januar, således at udbetaling af opstartshonorar og fakturering med henblik på refusion kan foregå i samme regnskabsår.
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Hvornår er der tale om en klynge
For at regionerne kan udbetale opstartshonoraret skal regionen kunne
vurdere, om og hvornår der er tale om en klynge. Det er op til de praktiserende læger at melde til regionen hvilke og hvor mange læger, der er i
en klynge.
For så vidt angår spørgsmål om kontrol med udbetaling af midler til
klyngerne arbejder Danske Regioner pt. på en afklaring af en nærmere
proces for dette. Der arbejdes desuden – i Programmet – på et faktarark, til udsendelse til såvel læger som regioner, omhandlende alt det
praktiske omkring klyngeopstart, men der udestår en række elementer,
før der kan udsendes et første udkast til dette. Danske Regioner vender
tilbage vedrørende dette, så snart der er en afklaring.
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