
HØRINGSSVAR TIL SUNDHEDSMINISTER  ASTRID KRAGH: 

Kernefunktionen for de praktiserende læger i Danmark er at opspore og behandle sygdomme af 

enhver art i den danske befolkning: Infektioner, kræft, diabetes, hjertekar sygdomme, KOL, 

depression, gigt, demens og osteoporose . Der kommer stadig flere kroniske sygdomme til. F.eks 

fyldte demens og osteoporose ikke meget for 20 år siden. 

Opsporing og behandling af de kroniske sygdomme er den store udfordring for os .Befolkningens 

livsstil og forlænget levealder  medfører, at flere får disse sygdomme.   

De praktiserende læger er de eneste, der kan løfte denne kæmpeopgave til en rimelig pris og med 

ordentligt resultat.  Vi har kontinuitet i vores arbejde, fordi den samme læge er på samme sted, i 

borgernes nærmiljø, i lang tid. Vi lærer familierne at kende, og de kender os. Talrige 

tilfredshedsundersøgelser har vist befolkningens tilfredshed med de praktiserende læger.  

Specialisterne på sygehusene bliver mere og mere specialiserede og ser kun på hver deres lille del 

af ”patienten”. De praktiserende læger ser på ” det hele menneske”. Dette er uhyre vigtigt for 

befolkningen og grunden til , at de praktiserende læger  er gode som  TOVHOLDERE i 

patientforløb. 

Vi støtter de svage borgere i at opnå deres rettigheder i forhold til kommuner og arbejdspladser 

ved at vi deltager i rundbordssamtaler med kommunerne og arbejdspladserne.  Vi udfylder 

forsikringsattester og attester til Arbejdsskadestyrelsen og kommuner.  

De praktiserende læger færdigbehandler minimum 90 procent af patienterne.  

Sygehusvæsenet bryster sig af en vældig produktivitetsfremgang. Det er godt for patienterne. Man 

skal dog ikke glemme, at de forundersøgelser og efterkontroller, sygehuslægernes behandling 

indebærer i dag, er lagt ud til de praktiserende læger, som derfor også har del i 

produktivitetsforøgelsen. Der er lagt arbejde for 100 mio. kr. fra sygehusene ud til de 

praktiserende læger. Det har kostet regionerne 40 mio. kr. at få dette arbejde udført af de 

praktiserende læger. Det må da siges at være produktivitet og effektivitet! 

De praktiserende læger samler op hvor sygehuse, regioner og kommuner svigter, og det sker 

DAGLIGT! 

De praktiserende lægers IT fungerer i modsætning til sygehusenes IT, som i stor stil ikke fungerer - 

og er meget tidskrævende. Korrespondancemeddelelser er en måde at kommunikere med 

sygehuslægerne i stedet for telefonisk kontakt. For nylig blev jeg som praktiserende læge klar 

over, at korrespondancemeddelelser fra mig til sygehuslægerne ikke automatisk går ind i den 

elektroniske patientjournal. De skrives ud på papir, hvilket fremmer risikoen for, at den ikke bliver 

læst af den sygehuslæge, som den meget gerne skulle nå. 



 Sygehuslægerne er MEGET vanskelige at opnå telefonisk kontakt med i dag!  

Regionerne og regeringen vil gerne have mere indblik i de praktiserende lægers arbejde. 

Datafangst og kvalitetssikring er indført i Almen Praksis pr 1/3-2013. Resultaterne er dog af gode 

grunde ikke tilgængelige pt. - men de kommer jo.  

Vi har inviteret politikere og embedsmænd til at besøge vore klinikker. Mange fik forbud mod at 

komme, men de, der kom, var imponerede over den produktivitet og effektivitet, der er i Almen 

Praksis.  

Hvis regionerne, sygehusene og kommunerne skal have så stor indflydelse på de praktiserende 

lægers arbejde, må regionerne købe vores klinikker og fastansætte læger til udførelse af arbejdet. 

Nu er ministeren jo ikke så gammel som en anden én, der har været praktiserende læge i næsten 

26 år (fra jeg var 31 år). 

Tro mig: Det system, der her lægges op til i lovforslaget, bliver DYRERE, DÅRLIGERE og til fare for 

folkesundheden . 

Set med mine øjne er der meget i sygehusvæsenet, som ikke fungerer optimalt. Jeg synes 

regionerne skal koncentrere sig om, at få sygehusvæsenet og deres andre funktioner til at fungere,  

inden de kaster sig over nye interesseområder (Almen Praksis), som de ingen forstand har på at 

styre. 

Almen Praksis er den mest velfungerende og billigste del af det danske sundhedsvæsen og får 

TOP-KARAKTERER af brugerne. Hvorfor skal Almen Praksis ødelægges af uforstående politikere og 

embedsmænd? På sigt er befolkningens sundhedstilstand på spil. 
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