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PLO-kursus 
- i overenskomstens nye  

forebyggelsesydelser m.m. 
 

Hotel Føroyar 
lørdag d. 7. oktober 2006 

kl. 10.00 – 16.00 

Henrik Dibbern  
Næstformand 

i PLO’s bestyrelse 

Helle Bjørnstad 
Seniorkonsulent 
i PLO’s sekretariat 

 

Om 15 år 

 
  5000 praktiserende læger. 1 læge=1200 patienter 

  

 Flere sundhedsfaglige opgaver løses i almen praksis 

 

 Bedre samarbejde mellem praktiserende læger og alle 

kommunens sundhedsansatte 

 

 Psykiatrien er styrket og almen praksis samarbejde 

med psykiatrien er styrket 
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I mellemtiden 
 

  Prioritere de svageste patienter højest 

 

 Prioritere bedre sammenhæng 

 

 Bruge de ressourserige læger 

 

 Trække lægelig arbejdskraft fra sygehuse til det nære   

sundhedsvæsen ved sektorovergange 

 

 Mere personale i almen praksis 

 

 Rekruttering og fastholdelse 
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Den ældre medicinske patient 
 

  Fasttilknyttet læge på alle plejehjem i 2022 

 

 Sikre (entydigt) lægeansvar i akutfunktioner.  

    Den der indlægger på akutfunktionen har ansvaret. 

 

  Sygehuset bevarer ansvaret for patienten i et 

”vindue” efter udskrivelse 

 

 Opdatering af §2 aftale om opsøgende besøg efter 

udskrivelse og palliation. 
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Den psykisk syge patient 
 

  Børn og unge i mistrivsel 

     Bedre samarbejde med PPR m.fl. Henvisningsmulighed 

 

  Stress, angst og depression 

     ”Krisesamtale” i AP. Hurtig psykiatrisk vurdering.  

 

 Kronisk psykisk sygdom og Psykiatriske bosteder 

    Fasttilknyttet læge på bosteder. Aftale om opsøgende besøg.  

    Opsøgende indsats for den psykisk syge. Ledsagelse til læge. 

    ”Specialistrådgivning” 
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Tak 
Spørgsmål?  

  


