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Efter halvandet års forhandling – enighed om en aftale: OK22
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• PLO og RLTN blev den 19. juni enige om fornyelse af overenskomsten (OK22).

• PLO’s repræsentantskab har den 17. august godkendt OK22, den sendes til urafstemning 
fra de 13-20 september. Hvis JA, så træder OK22 i kraft 1. januar 2022.

• OK22 indeholder meget konkrete it-initiativer, økonomi og en fælles governance for de 
næste 3 år (modsat tidligere overenskomster)

• OK22 forstærker og udbygger især aksen mellem Almen praksis og kommunerne.

• Stor enighed om at fortsætte det gode samarbejde i regi af MedCom og Program for 
Digital Almen Praksis

• På sundheds-it området står PLO og almen praksis et andet sted end i 2017



Ulighed i sundhed og samarbejde med kommuner fylder –

Kan vi finde patienterne? Har vi det nødvendige overblik over patientens samlede 
situation? Og virker kommunikationskanalerne som de skal? 
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• Styrket indsats for sårbare børn 

• Sundhedstjek for borgere på bosteder

• Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom

• Projekt ift. multisygdom (Overblikskonsultation)

• Samarbejde med kommunale akutfunktioner

• sundhedsprofessionel kommunikation (ny ydelse for faglig e-kons, analyse af 

kommunikation, bagom-tlf. nummer til rådighed for hjemmeplejen)



Nye og næsten nye sundheds-it initiativer i OK22
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• Dataplatform til populationssøgning og til levering af datarapporter til klyngerne på tværs af 

lægesystemerne. 

• Patientcockpit i journalsystemerne inkl. beslutningsstøtte som vil være særligt brugbar ved 

arbejde med sårbare og komplekse patienter.  

• Udvikling af en digital telefonbog med bagom-numre, fraværsopl. mv. 

• Videreudvikling af MinLæge-appen

• Videokonsultation og videokonference

• Let adgang for borgerne til egne sundhedsdata fra almen praksis (Nu på ny flaske)

• Cyber- og informationssikkerhed

• Midler til fortsat deltagelse i de store fællesoffentlige projekter fx Samlet patientoverblik, 

digitalisering af svangreforløb

• OK18; kliniknære måltal for forløbsplaner



OK22 organisering
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• Et udviklingsspor skal forankres i et nyt partsforum for Data og Digitalisering i 

tilknytning til det eksisterende partssamarbejde mellem PLO og RLTN.

• Ansvar for realisering af flere af de konkrete indsatser forankres i programmet Digital 

Almen Praksis (DAP).

• Projektledelsen for DAP-projekter placeres hos MedCom med mindre andet aftales 

for konkrete projekter.



OK22 aftale mellem PLO og Danske Regioner
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Alt dette bliver først en realitet, når PLO’s medlemmer har stemt overenskomsten 
igennem og det nye partsforum er på plads.



Konkret initiativ parterne er enige om igangsættes nu
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• Patientcockpittet en version 2 af DAP-projektet ”Hurtigt patientoverblik”
• Parterne har bestilt MedCom til at tage fat i den sundhedsfaglige udpakning, 

efterfulgt af en modenhedsanalyse af datastrukturer i lægernes 
journalsystemer.

• Patientcockpittet skal skabe overblik og giver beslutningsstøtte til den 
konkrete patientbehandling.

• Løsninger skal understøtte arbejdsgangene i almen praksis og hænge tæt 
sammen med klinikkernes journalsystemer.

• Data i cockpittet er bl.a. et udsnit af eksisterende data i lægesystemerne, 
men i lige så høj grad data fra eksterne kilder.
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