
 
 
 
 

Forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for 
almen praksis i Region Sjælland 

 
(Godkendt af Samarbejdsudvalget 22. marts 2007) 

(ændring foretaget 1. marts 2012) 
(seneste ændring foretaget 14. marts 2018) 

 
 

§ 1 Nedsættelse og sammensætning 
 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland er nedsat i 
henhold til §§ 104, 105 og 106 i Overenskomst for almen praksis, januar 2018 som et 
underudvalg under Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Sjælland. 
 
Jf. § 104, stk. 2 består udvalget af:  
 
Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeget af Region Sjælland  
Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeget af bestyrelsen for PLO, Region Sjælland. 
 
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. 
 
 
§ 2 Udvalgets formål og opgaver 
 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og 
efteruddannelse blandt de praktiserende læger i Region Sjælland.  
 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget arbejder i henhold til §§ 104, 105 & 106 i 
Overenskomst for Almen Praksis, januar 2018.   
   
I henhold til § 105 i Overenskomst for Almen Praksis i Landsoverenskomsten har udvalget 
følgende opgaver:  
 
- Stk. 1: De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg skal fremme arbejdet med 

kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. 
Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag, 
aftalt af overenskomstens parter. 

 
- Stk. 2: De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg inddrages i Fonden for Almen 

Praksis’ arbejde med kvalitet med henblik på, at der kan ske den fornødne koordinering 
af kvalitetsarbejdet på landsplan. Udvalgene støtter, gennem deres arbejde og 
anvendelse af deres midler, implementering af Fondens arbejde, herunder i relation til 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 
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- Stk. 3: Udvalgene orienterer Fonden for Almen Praksis om regionale 
kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesinitiativer. Endvidere bidrager udvalgene til 
formidling af kvalitetsinitiativer og projekter igangsat af Fonden eller af udvalgene selv. 

 
Tilføjes: 
- Stk. 4: De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg skal udbygge og drive en 

kvalitetskonsulentordning, der løbende understøtter og faciliterer akkreditering i 
almen praksis  

 
- Det er væsentligt, at udvalget understøtter alment praktiserende lægers arbejde med at 

vurdere, sikre og udvikle kvalitet i lægemiddelanvendelsen, herunder rationel 
farmakoterapi, note til § 105. 

 
- Derudover skal udvalget arbejde med de opgaver, der er beskrevet i henholdsvis BILAG 

8: PROTOKOLLAT om ny kvalitetsmodel for almen praksis af 14-09-2017 samt BILAG 9 
PROTOKOLLAT om efteruddannelse af 14-09-2017.  

 
 
§ 3 Møder, dagsorden og protokol 
 
KEU afholder 4 ordinære møder årligt. 
Herudover kan der efter behov afholdes ekstraordinære møder, såfremt en af parterne 
ønsker det. 
 
Udvalget fastsætter mødeplan et år frem, idet der tages hensyn til fastlagt mødeplan for 
Samarbejdsudvalget og således, at behandlingen af sager, der besluttes i 
Samarbejdsudvalget efter indstilling fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, fremmes 
mest muligt.      
 
Udover de valgte medlemmer kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indkaldes andre 
deltagere, f.eks. efteruddannelseskoordinator, efteruddannelsesvejledere, kvalitetskonsu- 
lenter eller andre, som kan bidrage med ekspertviden samt gøre udvalgets diskussion og 
beslutninger mere kvalificerede. 
 
Forslag til dagsorden og nødvendigt materiale til brug for møderne i Kvalitets- og 
Efteruddannelsesudvalget udsendes 5 hverdage før mødets afholdelse. Dagsorden 
udsendes elektronisk. 
 
Referat fra KEU møderne viderebringes som et orienteringspunkt på efterfølgende SU 
møde. Referatet vedlægges som bilag. 
 
 
§ 4 Kompetencer og beføjelser 
 
- Beslutninger i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget træffes i enighed. Såfremt blot ét 

medlem af udvalget ikke kan tiltræde en beslutning, overdrages sagen til afgørelse i 
Samarbejdsudvalget.  
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- Til hvert møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal der foreligge et opdateret 
budget og regnskab.   

 
- KEU udarbejder hvert andet år en handleplan, som skal beskrive, hvilke 

indsatsområder udvalget har valgt og hvilke aktiviteter, der planlægges iværksat 
indenfor de enkelte indsatsområder for den kommende 2 års periode.  

 
- Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling af indkomne ansøgninger 

til kvalitets- og efteruddannelsespuljen kan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 
uden forelæggelse for Samarbejdsudvalget godkende støtte til nye projekter med op til 
250.000 kr., ligesom udvalget ved ændringer i allerede støttede projekter kan bevilge 
op til 100.000 kr. Udvalget orienterer efterfølgende Samarbejdsudvalget om sine 
beslutninger. 

 
- Ansøgninger på 250.000 kr. og derover fremsendes til godkendelse i Samarbejds-

udvalget efter behandling i og indstilling fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. 
 
- Med det formål at fremme projektudvikling og støtte praktiserende læger i startfasen 

kan udvalgets formandskab træffe beslutning om igangsætning af projektforberedelse, 
udarbejdelse af ansøgninger eller mindre pilotprojekter samt relevante kurser mv. 
indenfor en økonomisk ramme på op til 50.000 kr.  

 
- KEU kan anmode SU’s formandskab om en formandsbeslutning vedrørende 

ansøgninger på over 250.000kr, såfremt der af tidsmæssige grunde er behov herfor i 
forbindelse med opstart af et projekt. 

 
- Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afgiver regnskab og beretning om det forløbne 

års aktiviteter til Samarbejdsudvalget inden den 1. april det efterfølgende år. 
 

- KEU har kompetence til at vurdere aktiviteternes relevans og egnethed i henhold til 
handleplan og kan dermed disponere indenfor det afsatte budget. 

 
- KE-midlerne (§106) skal primært anvendes til aktiviteter indenfor den til enhver tid 

aftalte og gældende handleplan. 
 
- Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal vurdere den enkelte aktivitets validitet, 

herunder evt. ved indkaldelse af ekspertise, sikre, at der kan opstilles og evt. 
videreudvikles målbare parametre på området. 

 
- Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afsætter midler til den fornødne assistance til 

at fremme sit formål herunder støtte til projektudvikling og udarbejdelse af 
ansøgninger, igangsættelse af projekter vedtaget i Kvalitets- og 
Efteruddannelsesudvalget, formidling af resultater ved offentliggørelse, formidling af 
kontakt til andre kvalitetsordninger på centralt og regionalt niveau - såsom 
praksiskonsulenter, efteruddannelsesvejledere mv.   
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- Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget kan ansætte sekretær og faglige konsulenter til 
løsning af drifts- og vejledningsmæssige mv. opgaver for udvalget. Har ansættelsen 
varig karakter skal forholdet godkendes af Samarbejdsudvalget forinden ansættelse.  
 

§ 5 Økonomi 

Udgifter forbundet med Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde finansieres af de 
midler som Region Sjælland i henhold til Overenskomst for Almen Praksis § 106 har afsat 
til pulje til regional kvalitetsudvikling. 

Stk. 1 Regionerne afsætter en pulje på 8,68 kr. pr. patient til lokal, regional anvendelse og 
udmøntning til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. 
Heraf afsættes: 

a) 1,42 kr. pr patient til den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning 
(DGE). Midlerne afsættes til løn til vejlederne, inkl. koordinatortillæg, 
gruppelederaktiviteter samt udgifter til administration, kontorhold mv. 

b) 2,06 kr. pr. patient til regional understøttelse af kvalitetsudvikling i almen praksis. 
c) 0,94 kr. pr. patient til at understøtte og facilitere Den Danske Kvalitetsmodel 

(DDKM). 
d) 4,26 kr. pr patient til kvalitetsudvikling for lægeklinikker i klynger, jf. dog stk. 3. 

Lægeklinikker i klynger tildeles et årligt klyngebudget beregnet på baggrund af 
antallet af tilmeldte patienter i de lægeklinikker, der indgår i klyngen pr. 01-01. 
Klyngebudgettet fastsættes i det år, hvor klyngen etableres, forholdsmæssigt ud fra 
tidspunktet for klyngedannelsen og de resterende måneder af året. 
Klyngekoordinatoren giver meddelelse til regionen om klyngens deltagende 
lægeklinikker forud for udbetaling af klyngebudget samt for korrespondance i 
øvrigt. 

Stk. 2 I tillæg til det årlige klyngebudget, jf. stk. 1 d) ydes der ved etablering af en klynge et 
opstartsbeløb på 10.000 kr. pr. lægekapacitet. Beløbet indgår i klyngens budget. Beløbet 
kan kun udbetales én gang. Træder en læge/lægeklinik ud af klyngen indenfor et år, skal 
opstartsbeløbet tilbagebetales til regionen. 

Stk. 3 Midler der ikke udmøntes til lægeklinikker i klynger, anvendes af de regionale 
kvalitets- og efteruddannelsesudvalg i overensstemmelse med § 106. 

Stk. 4 Beløbene i stk. 1 er angivet i 01-10-2017-niveau og reguleres i takt med udviklingen i 
honorarreguleringen pr. 01-10 foregående år. 

Stk. 5 Midlerne efter stk. 1 er til rådighed i regionerne pr. 01-01. 


