SPØRGSMÅL & SVAR
Hvem forhandler med hvem og hvorfor?
 Det er Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN), der har forhandlet. RLTN består af de offentlige parter (dvs.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, KL og Danske Regioner).
 Regeringen har naturligvis været inddraget i forhandlingsoplægget, og regeringen står
bag regionernes krav til PLO.
 Regeringen har også været informeret om selve forhandlingsforløbet, men regeringen
sidder ikke med til bords, når der forhandles.
Hvordan er aftalen mellem parterne?
 Den såkaldte ’overenskomst’ mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO er
ikke en overenskomstaftale i traditionel forstand mellem en arbejdsgiver og en
lønmodtagergruppe.
 Det er derimod en aftale, der er indgået mellem det offentlige og de praktiserende
læger, som er private erhvervsdrivende, der sælger sundhedsydelser. Der er derfor
grundlæggende ikke forskel på PLO-aftalen og det offentliges aftaler med f.eks. det
private selskab Falck.
Hvad handler konflikten om?
RLTN’s centrale krav til overenskomstforhandlingerne med PLO er:
 Styrkelse af planlægningskompetencer til at sikre en effektiv lægedækning og et
sammenhængende sundhedsvæsen (lægedækning).
 Styrkelse af regionernes adgang til data om kvalitet og ydelser samt bedre muligheder
for kontrol og opfølgning (kvalitet).
 Mulighed for at regioner kan beslutte hvilke opgaver, der skal indgå i almen praksis og
derved sikre sammenhæng til det øvrige sundhedsvæsen (sammenhæng).
 Produktivitetsforbedringer på 2 % (lig kravet i sygehusvæsenet) og bedre
økonomistyring, der sikrer det offentlige del i produktivitetsgevinsterne, som i dag
tilfalder lægerne (sundhed for pengene).
Der har ifølge Danske Regioner været fundamental uenighed om følgende emner:
 Opfølgning på Rigsrevisionens og statsrevisors kritik af bl.a. manglende styring af
aktiviteter og udgifter til almen praksis og det paritetiske princip i overenskomsten (det
paritetiske princip betyder, at det offentlige ikke kan kontrollere og sanktionere lægerne
uden PLO’s accept).
 Adgang til data om behandlingskvaliteten mv.
 Produktivitetskrav – løbende produktivitetsgevinster som i sygehusvæsen.
 Økonomistyring og budgetsikkerhed/behov for en økonomisk ramme og redskaber til at
sikre, at den kan overholdes.
Hvordan vil borgerne blive berørt af opsigelsen?
 Regeringen har lagt meget vægt på, at borgere ikke skal stilles dårligere, og derfor
bliver overenskomsten med sundhedsloven videreført uændret, indtil der er indgået en
ny aftale.
 På den måde har regeringen gjort alt for, at denne sag ikke skal påvirke patienterne –
og det forventes, at lægerne gør det samme.

