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Protokollat om akkreditering i relation til læger, som i hen‐
hold til OK14 er fritaget for krav om akkreditering pga. med‐
delt ophør inden 31. august 2019.
I henhold til Overenskomst om almen praksis fra september 2014 (OK14)
har en række læger med henvisning til alder eller sygdom ansøgt om og
fået fritagelse fra akkreditering, da de har varslet at ville ophøre inden
den 31. august 2019.
PLO og RLTN har indgået vedhæftede protokollat til overenskomsten om
akkreditering og ophør for de læger, der har meddelt ophør inden den 31.
august 2019 og dermed blev fritaget for krav om akkreditering.
Som det fremgår af aftalens punkt 5, kommer der en proces, hvor de re‐
gionale parter (Samarbejdsudvalget) skal kontakte de omfattede læger.
De centrale parter vil fremsende et brev, som kan anvendes hertil. Læ‐
gerne skal inden for en måned tilkendegive, om de ønsker at medvirke og
dermed gennemføre en akkreditering, som beskrevet, og dermed også
annullere det varslede ophør, eller om de i henhold til protokollatets pkt.
8 ønsker fritagelse fra akkreditering under forudsætning af, at modtage et
besøg af en regional kvalitets‐konsulent samt indgå i klyngesamarbejde.
Videre bemærkes, at staten i forbindelse med almen praksisudspillet ”En
læge tæt på dig” har afsat 9 mio. kr. i alt (3 mio. kr. årligt i 2019‐2021) til
at gennemføre initiativet vedrørende ”fastholdelse af ældre læger” – her‐
under at tilbyde hjælp i form af vejledning til de ældre læger, som har brug
for dette mhp. at indgå i et klyngesamarbejde og i forbindelse med en evt.
ny runde af akkreditering. Formålet er at fastholde og motivere lægerne
til at blive længere i deres praksis. Det forventes, at udgifterne til de fo‐
reslåede ændringer i overenskomsten om almen praksis, afholdes inden

for de 3 mio. kr., der er afsat i 2019. Den nærmere afklaring af udmøntning
mv. pågår.
Akkreditering skal være gennemført senest 30. juni 2019.
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Overenskomstens parter har indgået aftale om, at læger, der efter OK14s § 92
stk. 6, har fået fritagelse fra akkreditering mod at varsle ophør inden den 31.
august 2019, kan fortsætte i praksis, såfremt de i stedet indgår i en akkrediteringsproces med bistand. Hvis lægen senest den 31. august 2019 er fyldt 65 år
kan lægen i stedet vælge at blive fritaget for akkreditering og annullere et varslet
ophør under forudsætning af, at lægen modtager et besøg af en regional kvalitetskonsulent samt indgå i klyngesamarbejde.

Med dette brev bedes du derfor tilkendegive overfor Samarbejdsudvalget
i din region (INDSÆT KONTAKTOPLYSNINGER) om du ønsker, at annullere
det tidligere varslede ophør og i stedet enten;
1. modtage tilbuddet om konkret og behovsafhængig bistand til
at gennemføre akkrediteringen (for alle læger med fritagelse)
– eller
2. blive fritaget for akkreditering og i stedet modtage besøg af en
regional kvalitetskonsulent samt indgå i klyngesamarbejdet
(For læger der er fyldt/fylder 65 år senest den 31. august 2019)
Tilkendegivelsen skal være Samarbejdsudvalget i henne senest den 31.
oktober 2018

På RLTN.dk finder du information om udvalgets opgaver og beslutningskompetence, mødekalender,
medlemmer af udvalget og kontaktpersoner i sekretariatet
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