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Faktaark: Almen praksis – Styrkelse af almen praksis
Regeringen ønsker en langsigtet udvikling af almen praksis. Visionen er en almen praksis, hvor
borgerne kan være sikre på ensartet høj kvalitet, uanset hvilken læge man vælger, og hvor
man bor i landet. Almen praksis skal være tilgængelig for borgeren, når borgeren har brug for
det, og skal indgå i et tættere samarbejde med sygehuse og de kommunale sundhedstilbud.
Ambitionen er, at praksissektoren indrettes i større lægehuse, i stærkere faglige miljøer og
med et tættere samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.
Det skal løfte kvaliteten og sikre bedre sammenhæng og adgang for patienten.
 De praktiserende læger skal have samme høje kvalitet over hele landet.
 Lægen skal holde åbent og være tilgængelig for borgeren, når borgeren har brug for det.
 Almen praksis skal arbejde tættere sammen med sygehuse og de kommunale sundhedstilbud.
 Lægerne rustes bedre til at opdage alvorlig sygdom og behandle bl.a. kroniske sygdomme.
Regeringen vil derfor prioritere en investering på 1 mia. kr. i bedre rammer for almen praksis
gennem moderne lægehuse og sundhedshuse samt invitere til et forsøg med aflønning koblet
til resultater. Sammen med den styrkede kræft- og kronikerindsats, hvor en stor del af midlerne tilføres almen praksis, betyder det et samlet løft på omkring 2 mia. kr.
Styrkelse af almen praksis
 Pulje på 800 mio. kr., der skal understøtte etablering af flere store lægehuse, hvor almen praksis
arbejder sammen med f.eks. speciallæger og de kommunale sundhedstilbud.


Invitation til almen praksis til at deltage i et forsøg med aflønning koblet til resultater med det
formål at forbedre kvalitet og forebyggelse i behandlingen og dermed sikre mere velregulerede
og sammenhængende forløb. Der afsættes 225 mio.kr. over perioden 2015-18 til forsøget, der
bl.a. knyttes til realisering af regeringens mål om færre indlæggelser og genindlæggelser.



Styrket fokus på kræft i almen praksis: Kompetenceløft og lettere adgang til udredning ved mistanke om kræft samt de nødvendige It-investeringer, der blandt andet understøtter et bedre
kræftbehandlingsforløb.



Almen praksis som omdrejningspunkt for løft af kroniske patienter:
Kroniske sygdomme skal opdages tidligere - personer med særlig høj risiko for kronisk sygdom skal derfor have et sundhedstjek.
Der skal foreligge klare forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom
Med en lungesatsning skal der bl.a. gennemføres flere lungefunktionsundersøgelser



Bedre anvendelse af data i almen praksis: Lægen skal bruge data mere aktivt i sin behandling til
bedre beslutningsstøtte og forebyggelsesindsats. Data om kvalitet og resultater i almen praksis
skal være synlige på lige fod med data fra sygehusene.



Fast læge for beboere på bosteder og plejecentre, der bl.a. kan skabe større sammenhæng i
indsatsen for nogle af de svageste ældre borgere, som lider af én eller flere kroniske sygdomme.

