Almen praksis er i udvikling. Dette hænger blandt andet sammen med nye ønsker til en moderne arbejdsplads, anerkendelsen af et stort arbejdspres, stigning i antal
patienter og det faktum, at vi i dag uddanner flere kvindelige speciallæger i almen medicin end mænd. Dette gør, at almen praksis skal tilpasse sig i takt med den
kontekstuelle udvikling. Nedenfor har vi opstillet de tal og fakta, der repræsenterer almen praksis i dag.

Tal og fakta for almen praksis
Kontekstuelt faktatjek

•

Politikerne har ansvaret for at skabe de rette rammer for almen praksis, så den udvikler sig i tråd med patienter
og pårørendes behov
Danske Patienter: ALMEN PRAKSIS – en del af det samlede sundhedsvæsen, december 2018

•

56% af de praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter i 2021. I 2014 var der blot 38% af praksis, der
havde lukket for tilgang
PLO-analyse: Andelen af praksis med lukket for tilgang af nye patienter falder for andet år i træk

Kontinuitet
mellem patient og læge

•
•
•

Andelen af solopraksis er faldet fra 51,1% i 1977 til 21,1% i 2020. Omvendt er andelen af kompagniskabspraksis
steget fra 48,9% til 78,6% på de 43 år
I 2019 var der samlet 239 praksishandler ud af samlet 1.666 lægepraksisser, sv.t. at 14,3% af alle lægepraksisser
skiftede ejer dét år (I opgørelsen indgår ikke familiehandler samt handler med anpartsselskaber)
Antallet af sygeplejersker ansat i almen praksis er steget fra 1.774 i 2009 til 2.114 i 2018, sv.t. en 19,2% stigning siden
2009
PLO Faktaark, marts 2020

•

Der er 5.840.045 indbyggere i Danmark pr 1. kvartal 2021. 928.029 (15,9%) danskere flyttede adresse i 2020, heraf
flyttede 352.669 (6%) danskere mellem kommuner. Man må formode at et sted mellem 6-15,9% af alle danskere
skiftede læge i 2020 alene pga. flytning
Danmarks Statistik

Manglende optimering

•

af nuværende ressource

PLO-analyse: Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis

•

Økonomi

Næsten 800 speciallæger i almen medicin vælger ansættelse uden for almen praksis, da de ikke ønsker nuværende
PLO-rammer

•
•

Næsten 800 speciallæger i almen medicin, der arbejder 37 timer ugentligt i almen praksis, kan være fastansatte
familielæger for 1,28 millioner danskere (1600 patienter pr. læge)
Regionsklinikker er dokumenteret 57% dyrere end PLO- og partnerskabsklinikker
Udbudsklinikker er dokumenteret 12% dyrere end PLO- og partnerskabsklinikker
PLO-analyse: Ekstraudgifter på 30 mio. kr. til regions- og udbudsklinikker, august 2019

•
•

I perioden 2015-2020 er der, indtil videre, pr. 10.000 patienter udbetalt 89.833 DKK i erstatning for fejlbehandling fra
Patienterstatningen til patienter tilknyttet PLO-klinikker
I perioden 2015-2020 er der, indtil videre, pr. 10.000 patienter udbetalt 9.053 DKK i erstatning for fejlbehandling fra
Patienterstatningen til patienter tilknyttet Nordic Medicare drevne lægeklinikker
Baseret på tal fra Patienterstatningen

•

Merudgift på estimeret 3,5 - 4,5 mio. kr. årligt såfremt nuværende partnerskabsklinikker skal drives som
udbudsklinikker
Region Sjælland: Drøftelse – partnerskabsklinikker i almen praksis, november 2020

Nuværende familielæger

•

ønsker ændring i arbejds- og trivselsforhold

11,4 procent af adspurgte PLO-læger angiver, at deres arbejdsbelastning næsten altid eller ofte er så stor, at det går
ud over den faglige kvalitet
Forskningsenheden for Almen Praksis: Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed, oktober 2016

•
•
•
•

39.9% PLO-læger opfyldte kriterierne for en moderat grad af udbrændthed i 2019
9.9% PLO-læger opfyldte kriterierne for en alvorlig grad af udbrændthed i 2019
I 2019 var alder signifikant forbundet med udbrændthed med den laveste forekomst af såvel moderat som alvorlig
grad af udbrændthed i den ældste aldersgruppe (> 55 år)
I 2019 var arbejdstiden stort set den samme som i 2016. Udbrændthed var i 2019 relateret til arbejdstimer, men i
mindre grad end i 2016
Forskningsenheden for Almen Praksis: Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2019, april 2020

Kommende familielæger
ønsker ændring i arbejdsramme

•
•
•
•

10% ønsker ikke at være del af almen praksis
39% kan i nogen eller høj grad forestille sig at arbejde i en udbuds- eller regionsklinik
37% kan i nogen eller høj grad kan forestille sig at arbejde i et sundhedshus eller en klinik drevet af en privat udbyder
38% er tvivlere og nej-sigere i forhold til at eje egen praksis
Sidsel Vinge, Projektchef hos VIVE, cand.merc., ph.d.: Hvad nu hvis morgendagens almenmedicinere også vælger hospitalerne til? 10. november 2020

•
•

69% kan i høj eller nogen grad godt se sig selv arbejde i en praksis uden selv at være ejer
66% bekymrer sig om at imødekomme krav om mere omfattende dokumentation af kvaliteten indenfor almen praksis
Yngre Læger: Fremtidens arbejdsmarked for almen medicin. Yngre almen medicineres ønsker til fremtidig beskæftigelse, oktober 2018

Andelen af kvindelige læger
er stigende

•
•

Kvindernes andel af praktiserende læger er siden 1977 steget fra at udgøre ca. 10% af den samlede population til i
2020 at udgøre 56,7%
82,0% af de kvindelige læger indgår i kompagniskab mod 74,3 procent af de mandlige læger
PLO Faktaark, marts 2020

•

Pr. marts 2021 udgør kvindelige læger 34% af PLOs Repræsentantskab, der er PLOs højeste myndighed
https://www.laeger.dk/plos-repraesentantskab

Kønsforskel i oplevet
arbejdstrivsel

•
•
•
•

80.7% af mandlige praktiserende læger rapporterede lavt niveau af generel stress mod kun 75.0% af kvindelige
praktiserende læger
55.7% af mandlige praktiserende læger rapporterede høj trivsel på WHO’s trivselsindeks mod kun 46.2% af kvindelige
praktiserende læger
44.3% af mandlige praktiserende læger angav, at de i høj eller meget høj grad har en god balance mellem arbejde og
privatliv. Andelen var kun 37.3% blandt de kvindelige praktiserende læger
I 2019 var køn ikke forbundet med forekomsten af udbrændthed
Forskningsenheden for Almen Praksis: Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2019, april 2020

Nordic Medicare, kommunikation- og presseafdeling, august 2021

