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SYGEPLEJERSKERS OPGAVER I AP
HVAD VED VI ALLEREDE?

DSR-analyse af konsultationssygeplejerskerne i 2017 viste, at

➢ 99 % varetager selvstændige konsultationer  (kroniske sygdomme) 

➢ 88% foretager visitation inkl. indledende forundersøgelser

➢ 25% oplever ikke at have tid til relevante forebyggende indsatser

➢ 18% varetager opgaver i dag i samarbejde med lægen, som de mener 
selv at kunne klare alene, fx 

➢ behandling af akutte infektioner, halspodning, Sårkontrol og pleje, 
Børneundersøgelser, Svangre kontroller og smear.
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➢ 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 - forløbsplaner

➢ Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 dele relevante 

patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet 

REGERINGENS VISION FOR  ALMEN 
PRAKSIS 2030 
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OK MELLEM PLO OG RLTN 
FLERE OPGAVER TIL ALMEN PRAKSIS

➢ Den overvejende del af KOL, diabetes type 2 behandling og lændesmerter

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

➢ Tidlig sporing af lungesygdom

➢ Styrket fokus på astma hos børn og unge

➢ Elektroniske forløbsplaner 

➢ Flere sygebesøg

➢ Styrket indsats ved sektorovergange

➢ Krav til kvalitetsarbejde 

➢ Økonomisk løft for almen praksis, bl.a. udmøntet i en stigning i basishonoraret og 

indførelse af kronikerhonorar. 

➢ højere grad benytte praksispersonale i opgaveløsningen
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PLO ANALYSE 
FORSLAG TIL AFBUREAUKRATISERING
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SUNDHEDSREFORM ELLER EJ !

Flere  megatrends med betydning for jer:

• Den aldrende befolkning. 

• Den stigende betydning af kronisk sygdom. 

• Informationsrevolutionen. 

• Den nye sundhedsforbruger. 

Sundhedsvæsenets udvikling går mod:

• Flere opgaver i det nære sundhedsvæsen - i almen praksis

• Øget fokus på forebyggelse

• Sammenhæng i forløb

• Øget fokus på kvalitet
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

DEBAT
SYGEPLEJERSKERS ROLLE I 2030

Udviklingen i sundhedsvæsenet og PLOs overenskomst 
giver nye muligheder for sygeplejersker.

• Hvilken betydning har det haft for jer? 
• Har I fået nye opgaver? 

Hvilken rolle skal sygeplejersker spille i fremtidens almen praksis??
• De tre vigtigste opgaver?
• Hvor kan I gøre en forskel for patienter, ift. forebyggelse, kvalitet, 

inddragelse og skabe sammenhæng i patientforløbet?

Hvis DSR skal udarbejde et nyt spørgeskema til jer sygeplejersker i 
AP, hvilke områder er så vigtige at få belyst?
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REGERINGEN OG REGIONENS UDSPIL
BAGGRUNDSTÆPPET

Regeringens sundhedsreform: Patienten først
– nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder
https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-

og-patientrettigheder.pdf

https://www.regeringen.dk/media/6196/sum-flere-haender.pdf

Regeringen: En læge tæt på dig. En plan for fremtidens 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

Region Midtjyllands vision for sundhedsindsatsen: 
Vi vil have mere sundhed - og sundheden skal være for 

alle
http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens-sundhedsvasen/strategi-for-region-midtjyllands-

indsats-i-det-nare-og-sammenhangende-sundhedsvasen/
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PLO UDSPIL FRA 2018- 2019
BAGGRUNDSTÆPPET

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

PLO’s udspil: På Patientens vegne.
https://www.laeger.dk/sites/default/files/plos_udspil.pdf

PLO Analyse, 13. marts 2019
Forslag til afbureaukratisering fra de praktiserende 

læger.
https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_analyse_-

_afbureaukratisering_i_almen_praksis.pdf
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