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§ 1 Udvalget – formål og opgaver  
Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) for almen praksis i Region Sjælland er nedsat i henhold 

til § 107 i "Overenskomst for almen praksis", 2022 (OK 22) som et underudvalg under 

Samarbejdsudvalget (SU) for almen praksis i Region Sjælland.  

 

Overenskomstens §107 beskriver at ”regionerne har ansvar for at udvikle og sikre tilbud til kvalitets- 

og efteruddannelsesindsatsen. Den regionale indsats sker med afsæt i en regional organisering af 

kvalitetsarbejdet”.  

 

I Region Sjælland er kvalitetsarbejdet organiseret med et kvalitets- og efteruddannelsesudvalg hvor den 

daglige drift er forankret i KAP-S.  

 

Opgaverne for de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg er beskrevet i OK 22 § 108.  

 

§ 108 OPGAVER FOR DE REGIONALE KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALG  
Stk. 1.  
De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og 
efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalgene skal herunder bidrage til 
implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter. 2  
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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.  
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.  
Stk. 4.  
De regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg har følgende opgaver i relation til kvalitetsarbejdet i 
klynger og almen praksis:  
• • Generelt rådgive og understøtte i forhold til tilbuddene fra den regionale kvalitetsenhed  

• • Specifikt planlægge når der er behov for, at parterne understøtter og koordinerer 
klyngernes funktion og udvikling. Bl.a. med afholdelse af regionale netværks- og erfaringsmøder for klynger 
og klyngekoordinatorer  

• • Understøtte de praktiske muligheder for samarbejdet mellem klynger, regionale sygehuse, 
kommuner og den øvrige praksissektor.  
 

NOTE til § 108:  
Parterne er enige om, at det er væsentligt, at de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg 
understøtter alment praktiserende lægers arbejde med at vurdere, sikre og udvikle kvalitet i 
lægemiddelanvendelsen, herunder rationel farmakoterapi.  
Arbejdet kan fremmes ved at kvalitets- og efteruddannelsesudvalget og evt. regionale konsulenter inden for 
lægemiddelområdet (lægemiddelkonsulenter) understøtter tiltag som f.eks.:  
• udarbejdelse af statistik om lægemiddelanvendelse  
• opfølgende konsulentbesøg hos lægerne  
• løbende efteruddannelse om lægemiddelanvendelse, herunder afholdelse af temamøder om særlige 
emner.  
Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget og evt. regionale konsulenter inden for lægemiddelområdet kan 
medvirke ved udarbejdelse af forslag til en regional rekommandationsliste, eller – i det omfang, der 
udarbejdes en national rekommandationsliste - medvirke til en lokal tilpasning. Det bør tilstræbes, at en 
rekommandationsliste indeholder fælles rekommandationer for sygehussektor og primær sektor eller 
indeholder en stillingtagen til ændringer i ordinationer ved patientens overgang fra sygehussektor til 
primærsektor. I det omfang udvalgets og lægemiddelkonsulentens arbejde fører til forslag, som ønskes 
aftalt med de praktiserende læger, kan aftale indgås mellem regionen og PLO-regionalt. Som eksempel kan 
nævnes aftale om at benytte en regional rekommandationsliste.  
 

§ 2 – Puljemidler  
Jf. overenskomstens § 107, stk. 2. afsættes der ikke midler til KEU, idet ”midler afsat til den regionale 

opgavevaretagelse prioriteres og udmøntes af regionerne i dialog med de praktiserende læger i 

regionen. Uforbrugte KEU-midler fra tidligere overenskomster kan parterne i fællesskab udmønte indtil 

ophør af midler”.  
 
KEU råder således over de uforbrugte KEU-midler, som fortsat kan udmøntes til projekter, som 

understøtter kvalitetsudvikling og/eller efteruddannelse blandt praktiserende læger i Region Sjælland. 
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Udgifter forbundet med Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde finansieres af de midler som 

Region Sjælland i henhold til Overenskomst for Almen Praksis § 109 har afsat til pulje til regional 

kvalitetsudvikling.  

 

Stk. 1. Regionerne afsætter en pulje på 7,47 kr. pr. patient i 2022, 9,17 kr. i år 2023 og 10,29 kr. i 2024 

til lokal, regional anvendelse og udmøntning til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Heraf afsættes:  

a) 1,51 kr. pr. patient til den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning (DGE). Midlerne til 

DGE afsættes til løn til vejlederne inkl. koordinatortillæg, gruppelederaktiviteter samt udgifter til 

administration, kontorhold mv.  

b) 4,84 kr. (2022), 5,41 kr. (2023) samt 5,41 kr. (2024) pr. patient til regional kvalitetsudvikling i almen 

praksis. Midlerne er bundet til aftalte regionale opgaver såsom klyngeunderstøtning, dataleverancer, 

konsulentbistand, lægemiddelrådgivning, Store Praksisdage mv.  

c) 1,12 kr. (2022), 2,25 kr. (2023), 3,37 kr. (2024) pr. patient til kvalitetsudvikling for lægeklinikker i 

klynger.  

 

Stk. 2. Klyngerne tildeles et årligt klyngebudget beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte patienter i 

de lægeklinikker, der indgår i klyngen pr. 1. februar. Klyngekoordinatoren giver meddelelse til regionen 

om klyngens deltagende lægeklinikker forud for udbetaling af klynge-budget samt for korrespondance 

om ændringer i klyngesammensætningen i øvrigt.  

Stk. 3. Midler der ikke udmøntes til lægeklinikker i klynger efter litra c, anvendes til regional 

kvalitetsudvikling efter litra b.  

Stk. 4. Beløbene i stk. 1 reguleres i takt med udviklingen i honorarreguleringen pr. 01-10 foregående år.  

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

Stk. 6. Midler afsat til understøttelse af kvalitetsudvikling i almen praksis dækker også læger, der står 

udenfor klyngesamarbejdet, jf. § 99, stk. 2.  

Stk. 7 Regionerne afsætter midler til kvalitetsudvikling for alle gruppe 1-sikrede. Midler der vedrører 

gruppe 1-sikrede, der er tilmeldt udbuds- eller regionsklinikker, er ikke omfattet af overenskomsten for 

almen praksis.  

Stk. 8. Læger fra regions- og udbudsklinikker kan deltage i klynger, hvis klyngen inviterer til det. I så 

fald tilfalder midlerne, jf. stk. 1, litra c, for de tilmeldte lægers patienter, klyngen. 
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Udgifter forbundet med udvalgets arbejde finansieres af midler afsat af den enkelte region.  

 

§3 Udvalgets sammensætning  
Ifølge OK 22 § 107 består KEU-udvalget af tre repræsentanter fra regionen og tre repræsentanter fra 

PLO-regionalt.  

 

Der afholdes i starten af overenskomstperioden et konstituerende møde, hvor udvalget konstituerer sig 

og parterne udpeger én formand hver dvs. en fra Region Sjælland og en fra PLO-Sjælland.  

 

Mødeledelsen går på skift mellem de to formænd, ligesom mødeafholdelsen går på skift.  

Udvalget holder som minimum 2-4 årlige møder.  

 

Udover de valgte medlemmer kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indkaldes andre deltagere, 

f.eks. efteruddannelseskoordinator, efteruddannelsesvejledere, kvalitetskonsulenter eller andre, som kan 

bidrage med ekspertviden samt gøre udvalgets diskussion og beslutninger mere kvalificerede.  

 

Der konstitueres et nyt udvalg, når en ny overenskomstperiode træder i kraft og forud herfor justeres 

forretningsordenen.  

 

§ 4 – Udvalgets beslutningskompetence  
I forhold til KEU-formuen er udvalget beslutningsdygtigt, når mindst et medlem fra hver part er til 

stede. Beslutninger omkring KEU-formuen kræver enighed. Opnås der ikke enighed, skal sagen 

forelægges for SU.  

 

Beslutninger omkring nye årlige midler tilstræbes besluttet i enighed, men ved uenighed er det Region 

Sjælland, som træffer den endelige afgørelse.  

 

§5 Udvalgets sekretariat og administration af puljemidler  
KEU råder, jf. § 2, over uforbrugte KEU-midler, som kan udmøntes til projekter, der understøtter 

kvalitetsudvikling og/eller efteruddannelse blandt praktiserende læger i Region Sjælland.  

 

KEU betjenes af sekretariatet for KAP-S.  

 

Formandskabet godkender forud for udvalgets møder dagsordener og forelægges vurderinger og 

indstillinger.  

 

Formandskabsmøder afholdes mellem to til tre uger før det ordinære møde, og dagsordenen sendes i 

udkastform til formandskabet fem dage forinden. Derudover afholdes løbende formandsmøder efter 

behov og aftale.  

 

Sekretariatet fremsender endelig dagsordenen med bilag til alle udvalgets medlemmer og observatører 

en uge før KEU-mødets afholdelse.  

 

§ 6 Fremgangsmåde ved udvalgets møder  
Parterne kan afholde separate formøder forud for det ordinære KEU-møde.  
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Dagsordenen for KEU-møder skal omfatte et orienteringspunkt, hvor KAP-S giver en status for 

igangværende arbejde.  

 

Dagsordenen skal desuden omfatte en økonomisk oversigt for puljemidlerne for kommende treårig 

periode.  

 

Ved udvalgets møde skrives referat. Et medlem eller en gruppe af medlemmer kan forlange at få 

sit/deres standpunkt ført til referat.  

 
Ved et punkts afslutning oplæses referatet. Referatet fremsendes senest en uge efter mødets afholdelse 

til udvalgets medlemmer og observatører.  

  

§ 7 Handleplan  
Der udarbejdes en handleplan for udvalget for hver overenskomstperiode gældende til et halvt år ind i 

den efterfølgende OK-periode.   


