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Midler til efteruddannelse af praktiserende læger fra udspil‐
let ”En læge tæt på dig”
Med udspillet ”En læge tæt på dig” afsættes der midler til tre delformål
indenfor efteruddannelse af praktiserende læger:
1) Kompetenceudvikling målrettet praksispersonales håndtering af
psykiatriske patienter med vægt på deres eventuelle somatiske
lidelser samt lettere psykiske lidelser.
2) Midler målrettet praksispersonale, som ønsker at arbejde i al‐
men praksis, men som har behov for et kort kursus til at klædes
på til at kunne håndtere de opgavetyper, der møder dem i almen
praksis. Midlerne skal også gå til at udvikle eller videreudvikle re‐
levante kursusforløb samt afholdelse af en række kurser for rele‐
vant sundhedspersonale i almen praksis.
3) Derudover skal midlerne til kompetenceudvikling understøtte
muligheden for, at praksispersonale ansat i almen praksis kan
gennemgå uddannelsen som specialsygeplejerske i borgernær
sygepleje. Hermed understøttes en øget brug af praksispersonale
med de rette kompetencer i almen praksis.
Der er afsat 60 mio. kr. i alt i perioden i 2018‐2021. Midlerne udmøntes
via bloktilskudsnøglen, dog er midlerne for 2018 udbetalt direkte til regi‐
onerne via en kontooverførsel fra Sundheds‐ og Ældreministeriet.
Det fremgår af forståelsespapir fra Sundheds‐ og Ældreministeriet (ved‐
lagt som bilag), at midlerne administreres gennem Fonden for Almen
Praksis. Fordelingen af midlerne fremgår af vedhæftede aftale mellem
Danske Regioner og PLO.
Med baggrund i dette indhenter Danske Regioner dermed med dette
OK‐nyt og efterfølgende faktura samtlige de midler til efteruddannelse
af praktiserende læger afsat under udspillet ”En læge tæt på dig”, som
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regionerne har fået udbetalt for 2019 over bloktilskudet samt for 2018
ved direkte kontooverførsel, med henblik på overførsel til PLO‐Efterud‐
dannelse, idet det er aftalt mellem Danske Regioner og PLO‐E, at ud‐
møntningen af midlerne skal ske i regi af PLO‐E.
For at sikre lokal regional forankring er det aftalt med PLO‐E, at såfremt
regionerne selv igangsætter efteruddannelsestiltag, så udbetaler PLO‐E
midler til regionerne for dette. Baggrunden for at midlerne først indhen‐
tes er, at det ikke er alle regioner, der har planer om at gennemføre
konkrete tiltag indenfor rammerne af udspillet En læge tæt på dig, hvor‐
for det ikke giver mening at efterlade et vist beløb i hver region. Der vil
rent praktisk ske en koordination af udbuddet af tiltag i Koordinations‐
gruppen for Efteruddannelse.
Midlerne for 2020 og 2021 vil blive indhentet fra regionerne efter udbe‐
taling til regionerne over bloktilskuddet i de konkrete år.
Danske Regioner har forespurgt regionerne, om nogen regioner har nået
at anvende nogle af de midler, der blev udbetalt for 2018. Region Nord‐
jylland har som den eneste anvendt nogle af midlerne, hvorfor der er
sket fradrag for dette i nedenstående beregning af beløb til indbetaling.
Bemærk, at såfremt regionerne selv anvender nogle af midlerne for 2018
til efteruddannelsestiltag, så skal der udarbejdes et regnskab for brug af
midlerne senest 3 måneder efter anvendelsen. For så vidt angår midlerne
for 2019‐2021 ønsker Sundheds‐ og Ældreministeriet en afsluttende sta‐
tus vedrørende den overordnede anvendelse af midlerne inden for de be‐
skrevne hovedformål ved midlernes udløb.
Fordelingen af midler for 2018 og 2019 der på baggrund af ovenstående
indhentes fra regionerne er som følger:
Tabel 1 Fordeling af midler for 2018

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
(fratrukket
283.137,51 kr.)
Regionerne i alt

Bloktilskudsnøgle,
sundhed, 2018
Fordeling
0,3144
3.930.130,93
0,1538
1.922.672,09
0,2140
2.674.460,72
0,2142
2.678.085,98

0,1036

1.011.512,77

1,0000

12.216.862,49
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Tabel 2 Fordeling af midler for 2019

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

Bloktilskudsnøgle,
sundhed, 2019 Fordeling
0,3142
5.498.637,59
0,1537
2.689.752,80
0,2143
3.750.800,58
0,2144
3.751.558,21
0,1034
1.809.250,83

Regionerne i alt

1,0000

Tabel 3 I alt for hver region
Fordeling
Region Hovedstaden

9.428.768,52

Region Sjælland

4.612.424,89

Region Syddanmark

6.425.261,29

Region Midtjylland

6.429.644,19

Region Nordjylland

2.820.763,60

Regionerne i alt

29.716.862,49

Faktura udsendes snarest muligt.

Med venlig hilsen
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17.500.000,00

