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Lidt struktur på de næste 45 min: 

 
1. Den ledelsesmæssige udfordring i almen praksis. 

 

2. Udfordringen med sammenhængende patientforløb – 

hvor er problemet egentlig – og hvor er det ikke? 
 

3. Ledelse på tværs af sektorer - Hvad har vi af viden på 

området? 
 

4. PLO’s tanker om de 21 Sundhedsfællesskaber 
 

5. Er der måske behov for et helt nyt syn på 

sundhedsvæsnet i Danmark? 
 

6. Et råd, samt spørgsmål og kommentarer. 

 

 



Hvordan forsøger interessenter at ”styre”/udvikle 

almen praksis i dag?: 

1. Gennem nationale ”udgivelser”: 

• Bestemmende myndigheder (især: SUM, SST, 

Erhvervsministeriet og STPS) 

• Vejledende organisationer: SST og DSAM 

2.Gennem forpligtende aftaler: 

• Nationale med RLTN + regionale gennem den lokale region. 

3. Gennem samarbejde med interessenter: 

• Den lokale kommune, et plejecenter, hjemmeplejen, 

akutfunktioner. 

• Apoteket, medicinalindustrien, patientforeninger 

• Det lokale sygehus (gennem praksiskonsulenter) 

• Patienter og pårørende  
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Hvordan ”leder" PLO almen praksis i dag? 

PLO skal finde balancen mellem: 

 

 Forpligtende aftaler for 2.000 klinikker 
 

 Skabe rammer for et godt lokalt samarbejde og 
 

 Give plads til at den enkelte klinik kan bruge ledelse som 

et værktøj til at skabe arbejdsglæde, fleksible løsninger i 

lokalområdet og ikke mindst tilfredse patienter 
 

 

 

 



Hvordan foregår udviklingen af dansk almen 

praksis i dag?  

 Forpligtende aftaler hvert tredje år. 

 Vi kalder dem ”overenskomstforhandlinger”… 

 Vi sidder og regner med stigningsprocenter og sammenligner med 

hvad sygeplejerskerne har fået i lønstigninger ved deres seneste 

forhandlinger. 
 

MEN - Hvem har lavet visionsbilledet for almen praksis siden 1995? 

 Regeringen? 

 Sundhedsministeriet? 

 Danske Regioner? 

 De 5 Regioner? 

 RLTN? 

 PLO? 

 

 

 

 



Problemerne med sammenhæng for patienten 
- hvor er betydende problemer med de prakt. læger? 

• Ret sjældent i forhold til love og forpligtende aftaler 

(STPS/Samarbejdsudvalg). 

• Ret få læger der ikke lever op til aftalen mellem PLO/RLTN 

• Ret få læger, der fagligt ikke lever op til god standard. 
 

• Ret ofte i det ”uforpligtende og uformelle samarbejde” 

med alle vores interessenter. 

• Henvisningerne til sygehusene kan vi ikke altid være stolte af. 

• Vi møder ikke altid patienterne med det set-up, som de kunne 

have behov for, efter en indlæggelse. 

• Vi stiller ikke altid op til kommunerne, så ofte som de kunne 

ønske. 



Et bedre samarbejde mellem tre forskellige sektorer  

- Hvad har vi af viden på området? 

”Ledelse på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer” 

Proff. Janne Seemann, Aalborg Universitet: 
 

Forandring i ”Pyramidebilledet”: 

”Traditionel ledelse”      ”Ledelse på tværs”      

       



Kendetegn for ”Sundhedsfællesskaber” som organisatorisk 

netværk: 

 

Bundne opgaver 

• Gensidigt afhængige 

• Delvist overlappende 

• Indbyggede modsætninger 
 

Parterne har forskellige 

• Mål, opgaver, strukturer, arbejdsformer, traditioner, organisationskulturer, 

magt m.fl. 
 

Parterne tilhører forskellige 

• Sektorer 

• Politiske niveauer 

• Faggrupper/professioner 



Typologi for interorganisatoriske netværk 
(Warren, 1967) 

Dimension Unitary Federative Coalitional Social choice 

Mål Enheder  

organiseret om  
fælles mål 

Egne mål+ 

organisering om  
fælles mål 

Egne mål+  uformelt 

samarbejde om 
fælles mål 

Ingen fælles 

Netværksbe

-slutninger 
Netværkets top Top+godkendes af 

enheder 
Skiftende  

samarbejde 
Ingen 

Autoritet/magt Netværkets top Primært hos  

enhederne 
Udelukkende  hos 

enhederne 
Udelukkende  

hos enhederne 

Arbejdsdeling i 

netværket 
Enheder  

tilpasset  

netværket 

Enheder  

udformer selv; en 

vis tilpasning 

Enheder  

udformer selv; ad 

hoc tilpasn. 

Ingen formel i 

netværket 

Forpligtelse ift  

ledelse 
Netværks-  

ledelse 
Delt ml.  

enheder og  

netværk 

Enhedernes  

ledelse 
Enhedernes  

ledelse 

Fælles  

orientering 
Høj Moderat Begrænset Ingen 



Hvordan får vi fremdrift i et samarbejde, der er 

præget af coalitioner? 

”Hvis du skal have fremdrift mellem organisationer, der er 

kendetegnet ved ”coalitioner”, så skal den komme fra 

fagfolk, der sammen finder løsninger på fælles problemer.”  

 

”Politikerne og toplederne kan ikke skabe den tilstrækkelige 

fremdrift i coalitionen – det er heller ikke det de er udpeget 

til.” 

 

 
Kan de være svaret på at problemerne med ”sammenhænge” har 

eksisteret så længe vi kan huske? 
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Nye roller – for os alle 
(Torfing 2012): 

Politikere:  

Fra suveræne autoriteter til risikovillige dagsordenssættere og 

‘autorisatorer’ 
 

Topledere:  

Fra primære innovationsskabere til designere og facilitatorer af andre 

aktørers ideer og innovationer 
 

Fagprofessionelle:  

Fra monopol på viden om god kvalitet til brobyggere ml. forskellige 

vidensformer og kvalitetsopfattelser 

 

Borgere/brugere:  

Fra krævende kunder til medproducenter af nye løsninger    



PLO’s nuværende tanker om de 21 

Sundhedsfællesskaber. 

o En masse ros: 

o Sætter fagfolk sammen – som en bunden opgave. 

o Enheden er defineret af den mindste fælles enhed blandt de tre 

sektorer. 

o Handler ikke om sektorenes “kerneydelse”. 

 

o Men også svagheder: 

o Det bliver vanskeligt at forsøge at styre tre forskellige 

organisationer i 21 forskellige Sundhedsfællesskaber. 

o Store politiske ophæng, der selvfølgelig vil dykke ned i detaljerne. 

o Store sekretariatsfunktioner, der vil gøre det samme. 

 



To ideer: 
 

o Skulle vi i stedet styrke de tre enheder hver især, og samtidig 

åbne døren til et rum, hvor fagfolk får ansvaret for at finde gode 

svar på udfordringer mellem de tre sektorer? – Hvor meget kan vi 

miste? 

 

o I stedet for at give budget og et stort politisk ophæng, skulle vi 

måske sige til personerne i dette lokale: ”Forsøg at løse de fælles 

problemer indenfor de rammer I har hver især. Hvis I oplever 

problemer/begrænsninger, så henvend jer til det 

politisk/administrative led i Regionen/Sundhedsfællesskabet, så 

må vi se hvordan vi kan hjælpe”.  
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Et par tanker om fremtidens sundhedsvæsen 

Med tanke på den demografiske udvikling, som alle kender, 

kan man godt stille spørgsmål ved om 21 

Sundhedsfællesskaber, flere praktiserende læger og 

styrket kvalitetskrav til kommunerne er et tilstrækkeligt 

svar på de udfordringer? 

 

Måske skulle vi starte med at beskrive de opgaver vi står 

overfor i 2025 og 2030 og derefter beskrive de dimensioner 

der er behov for? 

 

Måske skulle vi ikke starte med en Tænketank alene for 

almen praksis, men en Tænketank for det samlede 

sundhedsvæsen? 



Har I et par gode råd til formanden for de praktiserende læger – 

hvordan forholder jeg mig som leder - til denne kurve? 
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Tak for opmærksomheden 

 

Spørgsmål og kommentarer? 
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