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Agenda
1) Den brændende platform – hvorfor 

er det nødvendigt med en 

modernisering af almen praksis

2) Regionernes vision for det nære og 

sammenhængende

3) Resultater i overenskomsten med de 

praktiserende læger



Den brændende platform I



Den brændende platform II



“Hvordan skaber 
vi et bæredygtigt 
sundhedsvæsen 
og mest mulig 
sundhed i 
befolkningen? 



• Almen praksis skal holde 
populationen rask og 
forhindre komplikationer. 

• Almen praksis skal varetage 
(det meste af) behandlingen 
af mennesker med kronisk 
sygdom

• Almen praksis skal løbende 
arbejde med datadrevet 
kvalitetsudvikling



Behandling flyttes tættere på patientens bopæl

– Overvejende dele af den almene 

behandling og opfølgning på 

patienter med KOL- og diabetes type 

2 flyttes til almen praksis

– Opfølgningskontroller for patienter 

med prostata-, urinvejs- og blære- og 

nyrekræft flyttes til almen praksis. 

Danske Regioner



Elektroniske forløbsplaner for patienter med 

diabetes type 2 og KOL

• Værktøj til at inddrage 

patienterne, så der sikres overblik 

og viden om forløbet

• Elektroniske forløbsplaner skal 

implementeres i perioden 2018-

2020

• I 2019 skal der laves 75.000 nye 

forløbsplaner. 



Mennesker med lungesygdom skal opspores tidligere

*Målgruppen beskrevet i Sundhedsstyrelsens 

”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for borgere 

med KOL” 

• Der skal årligt udføres 75.000 ekstra 

lungefunktionsundersøgelser med 

henblik på tidlig opsporing*

• Der er afsat 10 mio. kr. til 

kompetenceløft af praktiserende læger 

og praksispersonale ift. at udføre og 

fortolke lungefunktionsundersøgelser.  



Fra solopraksis til behandlerteam



Praksispersonale får tilskudsberettiget 

efteruddannelse

• Der etableres tilskudsberettiget efteruddannelse til 

praksispersonale indenfor diagnoserne diabetes 

type 2 og KOL. 

• Tilskuddet dækker kursusudgifter og transport. 

• Målet er at sikre at personalet har de rette 

kompetencer til at kunne varetage flere opgaver ift. 

målgruppen

• Parterne tilskynder praksispersonale til at udvikle 

og vedligeholde kompetencer indenfor de to 

diagnoser. 



“
Når du indsætter billede ved at klikke 

på billedikonet vises samtidig logoet 

for Danske Regioner øverst til højre

Vi arbejder benhårdt på at den nye 

specialuddannelse i borgernær 

sygepleje også har perspektiver i 

forhold til almen praksis



Tak for ordet


