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INDHOLDSSIDE      

OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2018
BAGGRUNDSTÆPPET

Regeringens plan for almen praksis 
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2018/En-laege-taet-paa-dig-
juni-2018/En-laege-taet-paa-dig-juni-2018.pdf

PLO’s overenskomst med RLTN
https://www.laeger.dk/aftale-om-ok18-hovedtraekkene-i-
aftalen

PLO’s oplæg ”På patientens vegne” 
https://www.laeger.dk/sites/default/files/plos_udspil.pdf

OK18  og OK17 privat
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INDHOLDSSIDE      

Almen praksis er sundhedsvæsenets forpost 
– den rolle skal værnes og udbygges

3 indsatsområder

• Flere læger – mere tid til kerneopgaven

• Samme høje kvalitet – uanset læge

• En mere dynamisk almen praksis
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REGERINGENS PLAN FOR ALMEN 
PRAKSIS – EN LÆGE TÆT PÅ DIG
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8 udviklingsmål

70 procent af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030 

50 procent mere praksispersonale inden 2030 

Forskellen i antallet af henvisninger skal nedbringes 

90 procent af lægerne skal arbejde i flermandspraksis i 2030 

Alle praktiserende læger skal deltage i klynger i 2020 

Alle praktiserende læger skal ved udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens 
kvalitetsudviklingsværktøj 

De praktiserende læger skal stå for en stor del af behandlingen og kontroller med KOL-
og diabetespatienter 

Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 dele relevante 
patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet 

FORTSAT
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PLO’S UDSPIL 
”PÅ PATIENTENS VEGNE”

PLO fremhæver tre perspektiver ift. deres indsatser:

• lettere adgang til egen læge for alle borgere

• vil bygge bro, så patienterne oplever et trygt og sammenhængende forløb 
mellem almen praksis, kommuner, sygehuse og andre behandlingstilbud

• vil medvirke til, at samfundet får mest mulig sundhed for pengene.
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OVERENSKOMST 
MELLEM PLO OG RLTN

Med PLO’s overenskomst med regionerne er der taget hul på udviklingen 

Behandlinger flyttes fra sygehus til almen praksis – det gælder bla.

• behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter, og

• opfølgningskontroller for patienter med prostata-, urinvejs-, blære- og 
nyrekræft

Der lægges op til at lægen i højere grad skal benytte praksispersonale i 
opgaveløsningen

Økonomisk løft for almen praksis, som bla. udmøntes til kompensation for 
væksten i gr. 1 sikrede, generel stigning i basishonoraret og indførelse af 
kronikerhonorar. 
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FLERE OPGAVER 
TIL ALMEN PRAKSIS

• Den overvejende del af KOL og diabetes type 2 behandling

• Kontrol af kræftpatienter (prostata-, urinvejs-, blære- og nyrekræft)

• Opfølgning af kræftpatienter

• Tidlig sporing af lungesygdom

• Styrket fokus på astma hos børn og unge

• Forløbsplaner

• Flere sygebesøg

• Styrket indsats ved sektorovergange

• Krav til kvalitetsarbejde 
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OK18 OG OK17 PRIVAT

Fornuftige resultater med reallønsudvikling

Fra OK18 skal nævnes:

Prioritering af erfarne (10-årstillæg) og specialuddannede

Rekrutteringspuljen finansierer funktionstillæg til akutmodtagelser og flere 
medicinske specialer

Mindre forøgelse af pensionen (regioner 0,04 % og kommuner 0,24%)

Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager
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GÆLDENDE OVERENSKOMST

God løn og pension

6. ferieuge

Uddannelsesdage 2/4 (5)

Seniorbonus

Fravær af familiemæssige grunde

Barsel mv.

Omsorgsdage

Fornøden frihed på barnets 1. og 2. sygedag
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DEBATOPLÆG

Hvordan ”tuner” vi overenskomsten ind på fremtiden?

- Hvilke vilkår skal udbygges

- Hvilke nye vilkår er der brug for, og

- Er der vilkår der skal skrotes 

DSR har udsendt debatoplæg den 20. august – ligger også på DSR.dk 

Frist for ønsker til krav den 10. september.

3 temaer: løn, arbejdslivet og uddannelse
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DEBATOPLÆG

Løn:

DSR foreslår:

Størst mulig lønforbedringer til alle

En lønmodel med flere løntrin

Kvalifikationstillæg for relevant videreuddannelse

Funktionstillæg for selvstændig opgavevaretagelse

Hvad synes du?

Er du enig i, at der er behov for en ny lønmodel?

Skal alle have en lige stor lønstigning, eller er der udvalgte grupper, som skal 
prioriteres særligt denne gang?
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FORTSAT

Arbejdsliv:

DSR foreslår:

Forsat fokus på understøttelse af et godt arbejdsmiljø, hvor der er 
sammenhæng mellem krav og ressourcer og hvor den enkelte har indflydelse 
på planlægning af udførelse af opgaverne

Hvad synes du?

Hvilke udfordringer møder du i arbejdsmiljøet?

Har du den nødvendige tid til at løse opgaverne? 

Har du ofte mer- eller overarbejde?

Har du brug for mere indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen? 

Har du brug for flere individuelle muligheder i overenskomsten? 
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FORTSAT

Faglig og professionel udvikling:

DSR foreslår:

Kompetenceudvikling til fremtiden opgaverne i  almen praksis 

Ledende medarbejdere skal tilbydes lederuddannelse på relevant niveau

Hvad synes du?

Er overenskomstens 4 (5) dage nok?

Har du ideer til vilkår i OE om kompetenceudvikling?
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STATUS OK15

Hvad aftalte vi (uden hjælp fra forligsmanden!):

Generel lønstigning på 4,9 %

Uforbrugte uddannelsesdage udbetales ved overenskomstens udløb

Graduering af antallet af uddannelsesdage 2/4 dage

Afspadsering af over- og merarbejde i udgangspunktet placeres i 
overensstemmelse med medarbejderens ønsker

3 måneder til at afspadsere merarbejde
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FORTSAT

Hvad kom vi ikke igennem med:

Faglighed og arbejdsmiljø (indledning i OE, om parternes fælles forståelse af 
betydningen af godt arbejdsmiljø)   

En lønmodel med flere løntrin 

Tillæg for selvstændig opgavevaretagelse

Erstatningsfridag, hvis SH falder på en arbejdsfridag

Fond til finansiering af længere uddannelsesforløb, som diplom, master mv.

Ret til relevant lederuddannelse for sundhedsfaglige ledere

Omsorgsdage til alle

Forhøjelse af beklædningsgodtgørelsen

Kompensation ved afskedigelse af ikke personalige grunde

Forbedret seniorordning


