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Præsentation
 Helle Skou

 Læge fra Århus Universitet 1996

 1996-2006: turnus + 4 års intern medicin + speciallægeuddannelse i almen medicin

 Speciallæge i Almen Medicin 2006

 Praktiserende læge i 7 mands kompagniskabspraksis i Nibe siden 2006 – erfaring i kompromisernes kunst  3 
uddannelseslæger, 3 sekretærer, 4 sygeplejerser, 2 laboranter, 6 medicin stud.

 PLO-Kommunal Aalborg bestyrelsesmedlem 2014

 PLO-Kommunal Aalborg formand 2016 (135 læger svt 4%)

 Plejehjemslæge i Nibe

 Klyngekoordinator, Aalborg Klynge Vest 2018

 VI er i Aalborg lykkedes med nogle samarbejdsaftaler på tværs, som det har været vanskeligt at få igennem i andre 
kommuner.
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Almen praksis i 

Vandkants Danmark
Udsigten Kollegaerne

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.                 Danske 

Ældreråd 2018



Hvem er I ?
 Sundhedsfaglige ?

 Medlemmer af ældreråd, ældreorganisationer ?

 Medarbejdere i ældreorganisationer ?

 Kommunale embedsfolk ?

 Regionale embedsfolk ?

 Politikere ?

 Blandet flok, så spørg og byd ind !
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Udfordringerne
 Forestillingen om de sure gamle mænd, der kun tænker på penge. 

Armene over kors. Nej.

 Generel lægemangel og særligt er andelen af praktiserende læger 
faldet

 Øget arbejdspres i Almen praksis

 Flugt fra specialet, udbrændthed, manglende respekt, ikke 
attraktivt job i en periode.

 Flere og flere opgaver uddelegeres til egen læge

 Øget opgaveglidning generelt fra sekundær til primærsektor

 Flere ældre og multisyge med social slagside
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Udfordring ?   
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Løsningsforslag
 Flere Praktiserende Læger – så vi kan passe bedre på 

den stigende mænge ældre og kronikere

 Bedre kommunikation mellem sektorerne – dele 
nødvendig viden

 Ny struktur i praksis. Ikke overflødige kontroller, 
patienterne skal tage vare på egen sygdom, mere 
hjælpepersonale
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Det umulige samarbejde-
passer det ?

 2014: KLU-møderne i Aalborg. Fronterne trukket skarp op. 
Hård tone. Konflikter, manglende evne til at lytte til 
hinandens synspunkter. De sure gamle mænd med armene 
over kors

 2018: KLU er skåret til med beslutningsdygtige folk. Færre 
medlemmer. 

 Kommunen er almen praksis vigtigste samarbejdspartner. 

 Vi er i Aalborg lykkedes med af finde fælles løsninger, hvilket 
jeg tænker er en af årsager til at jeg er inviteret her i dag. 

2014 

Samarbejde 

med konflikter

2018 

Konstruktive 

løsninger på 

tværs
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Hvorfor er almen praksis vigtig ?

Almen praksis skal fremover spille en langt mere central rolle i måden 
man bedst indretter et fælles sammenhængende sundhedsvæsen på 
tværs til glæde for flest mulige borgere

 Fordi vi forstår at skabe relationen til patienten

 Fordi vi har et bredt og kontinuerligt kendskab til patienten, dennes 
familie og sociale baggrund gennem mange år

 Fordi vi er fagligt højt kompetente generalister

 Fordi vi er et billigt og velfungerende tilbud med høj kvalitet i den 
nære lokale samfund

 Fordi vi tilbyder sygdomsbehandling på lavest effektive 
omkostningsniveau
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Workforce and 

structurel capacity

Danmarks bemanding

Læger: nr 4 i verden, men 
det færreste antal i 
almen praksis

Sygeplejersker nr 2 i verden

JAMA 2017
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Flere 

Praktiserende 

lægerFordelingen mellem sygehus

læger og praktiserende læger i DK
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Vækst i ældrebefolkningen (PLO)

Da behovet for lægeydelser stiger med alderen,
betyder det, at der frem til 2025 bliver brug for ca. 
350 flere praktiserende læger end i dag 
– alene som følge af væksten i ældrebefolkningen. 
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De samlede gennemsnitlige omkostninger pr person fordelt 

på sygehus (indlagt og ambulant), medicin, AP, hjemmepleje (2012)
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Hvordan går det i Nordjylland ?
 Udover høj alder hvor mere end 35% af de praktiserende læger er over 60 år, så har vi i Nordjylland 

landets højeste patient antal per praktiserende læge, dertil kommer en tung vagtbelastning i 
lægevagten. 

 Vi burde have 373 praktiserende almenmedicinske speciallæger i klinikkerne, vi er 305 hertil kommer 
26 læger af forskellig slags i regions og udbudsklinikkerne.

 Fortsat er nettoafgangen af praktiserende læger lidt større end tilgangen af nye læger.

 Andelen af speciallæger er skævvredet, ex har vi i hele regionen 2 gynækologiske speciallæger. 
Såfremt det skulle matche de sjællandske forhold, så burde der være 20 !

 Vi tror og håber på, at det lysner om 5 til 6 år.

 Det skal ikke være en klagesang men blot mane til at man sætter realistiske forventninger til almen 
praksis når man overvejer nye tiltag på hospitalet, i kommuner og blandt politikere. Vigtigst af alt er at 
man gør det i dialog med os gennem Nord-KAP og PLO.

 Selv om man er presset, så kan det selv i yderområderne lykkes at lave gode aftaler med lægerne
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Udbrændte læger ?
 Konflikten i 2013 har sat sine dybe spor.

 33% af de praktiserende læger moderat udbrændte

 10 % af de praktiserende læger alvorligt udbrændte

 25% af de praktiserende læger har følt at livet ikke er værd 
at leve

 7% har overvejet selvmord

 Når man får følelsen af at drukne  i nye administrative 
byrder. Krav fra kontrol myndigheder og ikke-aftalt 
opgaveglidning fra sygehusene, så går det ud over 
arbejdsglæden, lægens helbred og arbejdskapacitet.
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Hvad er det, vi er lykkedes med i 

Aalborg?
 Kvalitets klynger for lægerne med lokal forankring

 Akuttilbud til ældre, som er for raske til sygehus, men for syge til at passes hjemme

 Alle hjemmesygeplejersker er uddannet akutsygeplejersker

 Fasttilknyttede plejehjemslæger til næsten alle plejehjem

 Udbygning af KLU, den kommunale lægekonsulentrolle og dialogmøder

 Samarbejdsmodel mellem plejehjem, hjemmesygeplejesker og almen praksis

 Lokal aftale vedr. K-TK og konsulenttakst for PLO-K

 Lavere genindlæggelser I Aalborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet

 Projekt ”sammen forebygger vi genindlæggelser”

 TIT…. Telecare….. og andre store projekter er vi ikke lykkedes med  primært fordi almen praksis 
ikke var tænkt ind fra start.
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5 Kvalitets klynger i Aalborg kommune. 
Styrket faglighed. Lokal forankring. Populationsansvar.  PLO-K medlemmer *

Klynge Vest

* Helle Skou

7 Nibe 10.098

3 Sofiendal 4.950

2 Skalborg 4.044

5 Svenstrup 9.470

1 P. Hyldegaard 1.604

3 Gug 4.725

21 34.891

Klynge Centrum

* Dennis Staahltoft

1 Nytorv 2.820

2 Budolfi Plads 2.600

2 Hansen & Junge 3.786

1 Elisabeth k. 1.902

3 Vesterbro 4.681

1 Mikkel Nordkap 2.700

2 Schr. & Krist. 4.609

2 Lund Ovesen 3.288

4 Hasseris 6.455

1 Eddie Nielsen 1.662

1 M. Schliemann 1.506

1 Fischer 2.656

1 C. Andreasen  2.701

1 John Hyltoft 4.000

23 45.366

Klynge Centrum 2

* Christa Blåsvær

7 Sauers Plads 10.122

3 Åbo Plads 4.834

4 Fam. lægerne  6.688

3 Kennedy Arkaden 3.600

3 Boulevarden 19 4.815

3 Vejgård Torv 4.892

4 Boulevarden 20 6.746

3 Louise Plads 4.000

30 45.697

Klynge Nord

* Christine Houe

5 Sulsted 8.511

4 Vodskov 6.311

2 Hals 3.455

2 Gandrup 4.990

1 Dan Hafstrøm 2.566

1 K. Gammelby 1.515

1 Kirsten Hallager 1.200

3 Lille Borgergade 4.632

4 Skrågade 7.093

3 Siersbæk & Engel. 3.490

26 43.763

Klynge Øst

* Jakob Klitkou

2 Vejgård S. Center 3.438

2 Esben Sevelsted 3.351

1 Østerbro 1.785

1 Poul Nygaard 1.425

2 Sjællandsgade 4.283

2 Sløjfen 9.346

? Storvorde 5.040

3 Klarup 4.932

1 N. Rasmussen 1.871

1 Centrum 4.098
1 Mette Degn 1.609

Ca. 16 41.178
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Akuttilbud Aalborg
 Akutplads for patienter med somatisk sygdom, som 

ikke har indlæggelseskrævende behov for observation, 

pleje/og eller behandling

 Akutplads for patienter, der efter udskrivelse fra 

sygehus fortsat har komplekse pleje- og eller 

behandlingsbehov, der kræver særlige sygeplejefaglige 

kompetencer

 Lokalaftale §2 mhp honorar for pasning af disse 

patienter samt til lægefaglig konsulent

Ny struktur i 

praksis
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Akutsygeplejersken
 Alle hjemmesygeplejersker kan lave en akut 

sygeplejefaglig vurdering efter anmodning , særligt hold 
kan tage CRP og Hgb. 

 Lægens forlængede arm

 Temperatur, puls, BT, O2sat, RF, almentilstand

 Plan efter konference med lægen ex akut lægebesøg, 
se an, behandling, akuttilbud eller indlæggelse. 

 Vi prioriterer lægens tid til de sygeste patienter.
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Lokal aftale
 Kommunen ønskede større samarbejde mellem den praktiserende læge og 

hjemmesygeplejersken mhp at undgå unødvendige telefonisk vurderede 
indlæggelser

 Mangel på læger – mange dygtige akutsygeplejerser

 Tidskrævende for lægen at tale med (den dygtige, men lidt omstændige) 
hjemmesygeplejerske x flere i telefonen til kun 1 x 28 kr efter 
overenskomsten. Husk det er syge patienter, der tidligere var indlagt

 Lokalaftale om 149 kr for en kommunal telefonkonsultation efter tidsforbrug. 
Forsvindende lille udgift for kommunen ifht de penge, der er sparet. Respekt 
for hinandens tid. Undgår lægens frustration over tiltagende mængder af 
uhonoreret arbejde.

 Win win. Alle er glade. Mange indlæggelser sparet, patienten passes af dem, 
der er bedst til det og kender ham bedst nemlig hjemmesygeplejen og egen 
læge. 

Bedre 

kommunikation
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Fasttilknyttede læger 

på plejecentre - Formål 

 Tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale-

og deraf mere kontinuerlige forløb

 Reduktion af antallet af indlæggelser, genindlæggelser 

og korttidsindlæggelser

 Mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen 

læge

 Reducering i receptpligtige medicinforbrug

 Mulige samfundsmæssige besparelser

Ny struktur 

i praksis
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Fasttilknyttede læger på 

plejecentre

 Win-win for alle

 Et sted (eller færre steder) at køre besøg

 Bedre kendskab til personale og ledelse

 Større indflydelse på arbejdsgange

 Sænke risiko for fejl og konflikter

 Alt sammen til fordel for patienten

Ny struktur i 
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Tidligere 
 Mange plejehjem havde 10-20 forskellige læger tilknyttet

 I Nibe 1 plejehjem m. 80 pladser 

 1 lægehus m. 7 læger og 10000 patienter

 Besøg ved behov af besøgslægen, ofte forskellige læger

 Plejehjemsmøder ca. hver 3.-6. mdr

 Møder med hjemmesygeplejerskerne hver 3 mdr

 Møderne præget af problemer og konflikter pga stor 
divergens mellem hvad kommunens medarbejdere blev 
pålagt oppefra, og hvad vi mente der var lægefaglig belæg 
for at gøre
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Med den nye ordning
 1 tovholder

 4 plejehjemslæger (af 7)

 Laborant tager blodprøver onsdag (meldt dagen før)

 Plejehjemsdag torsdag. Indflytningsbesøg + opsøgende besøg 1-2 x/år, 
booket af vores sekretær efter liste.

 Planlagte besøg af rette læge sammen med rette sundhedsfaglige person 
giver systematik og højere kvalitet !!

 Hver 2. torsdag møde med sygeplejefaglig leder ½ time (bedside) 

 Hver 3. mdr møde med sygefaglig leder + plejehjemssygeplejerske + 2 læger

 Møderne præget af løsningsforslag, god stemning og udvikling

Ny struktur i 
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Bedre 

kommunikation













Opgaveglidning – en tsunami ?
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Tsunami - unødvendige henvendelser
Bedre 

kommunikation
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 Dygtig, skarp og visionær formand fra kommunen

 6 praktiserende læger (politisk valgte)

 1 socialmedicinsk overlæge

 3 Kommunalt ansatte praksiskonsulenter (opgradering)

 6 kommunale embedsmænd på direktør eller chef 

niveau med beslutnings kompetence

Bedre 

kommunikation

KLU og lægekonsulenter
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Kommunal rehabilitering
 Der er brug for ensartning af sundhedstilbud

 Hver 5. læge henviser aldrig til de kommunale sundhedstilbud. 

 De fleste læger refererer til forskellige tilbud i forskellige 
kommuner

 Vanskelig henvisnings procedure

 Skal lægen være indgangen til kommunalt tilbud ?

 Store afstande. Flotte tilbud, der bare ikke er velegnede til 
kronikere fra landet.

 Succesfyldt aftale om Mobil rehabilitering i Aalborg Kommune.

Bedre 

kommunikation
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 Ny Struktur i Almen Praksis. Større klinikfællesskaber-Mere 
klinikpersonale

 Skræk scenarier i Nordjylland om regionale sundhedshuse, 
der blev bygget uden at spørge lægerne.

 Skal samfundet gå ind og hjælpe med at få etableret nye 
klinikfællesskaber ?

 Aalborg kommune har med succes hjulpet til i Gandrup, 
hvor det gamle rådhus er blevet indrettet til sundhedshus 
med stor lægeklinik og 2 nynedsatte læger

 Lignende har man gang i Storevorde, hvor der har været lidt 
større udfordringer med lægedelen. 

Flere 

Praktiserende 
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Sundhedshuse - lokaler
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Lavere genindlæggelser. 
Rapport fra Økonomi- og indenrigsministreriets Benchmarkingenhed
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Sammen forebygger vi genindlæggelser

 Et tværsektorielt projekt, der involverer almen praksis, 
vagtlæger, Aalborg Universitetshospital og Aalborg 
Kommune

 Viljen til samarbejde på tværs

 Fælles ledelse, fælles økonomi og fælles mål.

 Formålet er, at man sammen med patienter og 
pårørende arbejder med at forebygge 
(gen)indlæggelser.

 Mange spændende nye initiativer.

Bedre 
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Hvad skal der til
 Huske at tænke almen praksis ind i det danske sundhedsvæsen fra starten

 Vilje - også politisk - til at lytte til de praktiserende læger – vi vil gerne være med -

 Holdnings ændring – egen læge er ikke det næst bedste 

 Almen medicinsk kompetence tæt ind i ledelserne i region og kommune.

 Respekt – for erfaringen, den brede almenmedicinske viden og kendskabet til patienten og familien

 Flere praktiserende læger

 Økonomi – en reel investering

 Realistiske forventninger til almen praksis

 Undgåelse af forkerte beslutninger, hvor AP ikke er hørt

 Handlekraftigt initiativ fra Christiansborg
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Hvad nu
 Få de praktiserende læger med i jeres projekter

 Lyt til deres argumenter

 Stjæl andres gode og velfungerende ideer fra andre kommuner

 Almen praksis og kommunerne er hinandens vigtigste samarbejdspartnere, 
men vi har også ind imellem brug for sygehusene 

 Lav nye løsninger… sammen

 Så kan vi få almen praksis på fode og i trivsel og vækst de næste mange år

 Citat Stephanie Lohse: ”Vil vi imødekomme patienternes ønske om tryghed, 
nærhed og tilgængelighed, starter det hele i dialogen med de praktiserende 
læger. Almen praksis er en grundkonstruktion, der virker. Og virker godt. Lad 
os sammen tage hul på fremtiden.”
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Tak for jeres tid.
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