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PLO Analyse 

Ansatte i almen praksis 
 

Hovedbudskaber 

 Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149 med-

arbejdere hjælper de praktiserende læger med at modtage danskerne i al-

men praksis.  

 Sygeplejersker og lægesekretærer er de markant største medarbejdergrup-

per i almen praksis med henholdsvis næsten 2.000 sygeplejersker og over 

1.100 lægesekretærer.   

 Der er i gennemsnit 1,86 medarbejder pr. læge i hver solopraksis, mens 

der i gennemsnit er 1,60 medarbejder pr. læge i hver kompagniskabsprak-

sis.  

 

Baggrund 

Der sker i disse år store samfundsændringer, der påvirker det danske sundhedssy-

stem. Danskerne lever længere, og de store krigsårgange har nået pensionsalderen. 

Der sker også en stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser, både fordi vi 

får flere ældre medborgere, og fordi screening, tidligere diagnostik og nye be-

handlingsmuligheder gør, at mange lever i længere tid med mere end én sygdom. 

Samtidig sker der store ændringer i sygehusstrukturen: Små sygehuse lukkes, og 

store, højt specialiserede supersygehuse er ved at blive bygget. Den gennemsnit-

lige indlæggelsestid bliver kortere, og behovet for lægefaglig bistand til de patien-

ter, der udskrives, bliver stadig større.  

Det giver behov for at styrke almen praksis. Og almen praksis er meget mere end 

blot den praktiserende læge. Den praktiserende læge får assistance af både lægese-

kretærer og andre sundhedsuddannede til at løfte opgaverne i almen praksis. 

I november 2016 gennemførte PLO sammen med Praktiserende Lægers Arbejds-

giverforening (PLA) en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne af de to orga-

nisationer. Formålet med undersøgelsen var at få et billede af almen praksis anno 

2016.  
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Overblik over ansatte i almen praksis 

Der er mange medarbejdergrupper i almen praksis, men de to markant største 

medarbejdergrupper er henholdsvis sygeplejersker og lægesekretærer.  

Sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne i almen praksis hjælper med 

at aflaste den praktiserende læge ved eksempelvis at forberede årskontroller på 

kroniske patienter og foretage vaccinationer og blodprøvetagninger. Sygeplejer-

skerne og social- og sundhedsassistenterne handler her på delegation fra lægen.  

Lægesekretærerne i almen praksis hjælper blandt andet med urinpodninger, atte-

ster og en række praktiske og administrative opgaver, der også er med til at aflaste 

den praktiserende læge i dagligdagen.  

PLO har beregnet, at der er i alt 5.149 medarbejdere fordelt på 3.724 årsværk hos 

de 1.8411 praksis i almen praksis.  Fordelingen på medarbejdergrupper ses i tabel 

1, hvor det fremgår, at sygeplejersker og lægesekretærer er langt de største medar-

bejdergrupper i almen praksis med henholdsvis næsten 2.000 og over 1.100 med-

arbejdere.   

 

Tabel 1: Oversigt over det samlede personale i almen praksis 

Faggruppe Antal Årsværk 

Sygeplejersker 1.974 1.565 

Uddannede lægesekretærer 1.149 912 

Social- og sundhedsassistent 312 249 

Medicinstuderende 242 48 

Bioanalytikere 236 169 

Lægevikar 230 109 

Ansatte læger 171 149 

Farmakonom 108 89 

Jordemødre 53 39 

Social- og sundhedshjælper 48 37 

Andre 626 358 

I alt 5.149 3.724 

 

Det økonomiloft, der blev indført i overenskomsten om almen praksis i 2011, læg-

ger en begrænsning på almen praksis’ muligheder for at afhjælpe en del af læge-

manglen ved at ansætte mere støttepersonale i almen praksis.  

 

Den effekt understøttes af tal over udviklingen i antallet af sygeplejersker i almen 

praksis, som Dansk Sygeplejeråd har offentliggjort. Indtil 2012 var der en stor 

vækst i sygeplejerskerne i almen praksis, hvorefter udviklingen vendte.  

                                                   
1 Der er 3.436 ejerlæger tilknyttet de 1.841 praksis. Disse tal er fra primo 2017.  
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Figur 1: Udviklingen i antallet af sygeplejersker i almen praksis 

 

Almen praksis i gennemsnit 

Solopraksis  

Den gennemsnitlige sololæge har i gennemsnit 1,86 medarbejder ansat. Omregnet 

til årsværk giver det 1,30 årsværk pr. sololæge. I tabel 2 er årsværkene fordelt på 

medarbejdertype.  

Tabel 2: Fordeling på medarbejdertype i den gns. solopraksis 

Medarbejdertype Gennemsnitligt 

antal 

Gennemsnitligt 

årsværk 

Sygeplejerske 0,71 0,56 

Uddannet lægesekretær 0,32 0,24 

Ansatte læger og lægevikarer 0,14 0,08 

Andet personale 0,70 0,41 

40 pct. af sololægerne har ingen sygeplejerske ansat, mens 49 pct. har én sygeple-

jerske ansat. De sidste 11 pct. har mere end én sygeplejerske ansat.  

I forhold til lægesekretærer har 73 pct. af sololægerne ingen lægesekretær ansat, 

mens 23 pct. har én lægesekretær ansat. 4 pct. af sololægerne har to lægesekretæ-

rer ansat.  

Kompagniskabspraksis 

Den gennemsnitlige kompagniskabspraksis har i gennemsnit 4,65 medarbejdere 
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ansat. Omregnet til årsværk giver det 3,47 årsværk pr. kompagniskabspraksis. Idet 

den gennemsnitlige kompagniskabspraksis har 2,91 læger, er antallet af ansatte pr. 

læge i landets kompagniskabspraksis på 1,60. Opgjort i årsværk giver det 1,19 an-

sat pr. læge. 

I tabel 3 er årsværkene fordelt på medarbejdertype. 

Tabel 3: Fordeling på medarbejdertype i den gns. kompagniskabspraksis 

Medarbejdertype Gennemsnitligt 

antal 

Gennemsnitligt 

årsværk 

Sygeplejerske 1,79 1,44 

Uddannet lægesekretær 1,06 0,86 

Ansatte læger og lægevikarer 0,40 0,27 

Andet personale 1,39 0,90 

13 pct. af kompagniskaberne har ingen sygeplejerske ansat, mens 29 pct. har en 

enkelt sygeplejerske ansat. 34 pct. af kompagniskaberne har to sygeplejersker an-

sat, mens 17 pct. har ansat tre sygeplejersker. I de sidste 7 pct. af kompagniskabs-

praksisserne er der ansat mellem fire og syv sygeplejersker.  

I landets kompagniskabspraksis har 40 pct. ingen lægesekretærer ansat, mens 32 

pct. har én lægesekretær. I 17 pct. af klinikkerne er der to lægesekretærer tilknyt-

tet, mens der i de resterende 12 pct. er mellem tre og syv lægesekretærer ansat. 

Medarbejdergrupper i almen praksis 

Sygeplejersker 

Tabel 4: Antal sygeplejersker fordelt på praksisform  

 Antal 

Sygeplejersker 1.974 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 1.281 

Solopraksis 387 

Samarbejdspraksis 306 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 29 

 

Tabel 5: Klinikker med sygeplejersker 

Klinikker Andel 

0 sygeplejerske 24 % 

1 sygeplejerske 39 % 

2 sygeplejersker 23 % 

3 sygeplejersker 10 % 

4 sygeplejersker   3 % 



 

5/8 

5 sygeplejersker   1 % 

6 sygeplejersker    0 % 

7 sygeplejersker    0 % 

Lægesekretærer 

Tabel 6: Antal lægesekretærer fordelt på praksisform 

 Antal 

Lægesekretærer 1.149 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 762 

Solopraksis 171 

Samarbejdspraksis 216 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 29 

 

Tabel 7: Klinikker med lægesekretærer 

Klinikker Andel 

0 lægesekretær 52 % 

1 lægesekretær 29 % 

2 lægesekretærer 12 % 

3 lægesekretærer 5 % 

4 lægesekretærer  1 % 

5 lægesekretærer  0 % 

6 lægesekretærer  1 % 

7 lægesekretærer  0 % 

 

Social- og sundhedsassistenter 

Tabel 8: Antal social- og sundhedsassistenter fordelt på praksisform 

 Antal 

Social- og sundhedsassistent 312 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 221 

Solopraksis 60 

Samarbejdspraksis 32 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 30 

 

Tabel 9: Klinikker med social- og sundhedsassistenter  

Klinikker Andel 

0 social- og sundhedsassistent 83 % 
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1 social- og sundhedsassistent 14 % 

2 social- og sundhedsassistenter 2 % 

3 social- og sundhedsassistenter 1 % 

4 social- og sundhedsassistenter 0 % 

 

Medicinstuderende 

Tabel 10: Antal medicinstuderende fordelt på praksisform 

 Antal 

Medicinstuderende 242 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 150 

Solopraksis 59 

Samarbejdspraksis 33 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 7 

Tabel 11: Klinikker med medicinstuderende 

Klinikker Andel 

0 medicinstuderende 93 % 

1 medicinstuderende 3 % 

2 medicinstuderende 2 % 

3 medicinstuderende 1 % 

4 medicinstuderende 1 % 

5 medicinstuderende 1 % 

6 medicinstuderende 0 % 

 

Bioanalytikere 

Tabel 12: Antal bioanalytikere fordelt på praksisform 

 Antal 

Bioanalytikere 236 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 159 

Solopraksis 18 

Samarbejdspraksis 59 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 27 

 

Tabel 13: Klinikker med bioanalytikere 

Klinikker Andel 

0 bioanalytiker 88 % 

1 bioanalytiker 8 % 

2 bioanalytikere 3 % 
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3 bioanalytikere 1 % 

4 bioanalytikere  0 % 

 

Lægevikarer 

Tabel 14: Antal lægevikarer fordelt på praksisform 

 Antal 

Lægevikarer 230 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 158 

Solopraksis 39 

Samarbejdspraksis 33 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 18 

 

Tabel 15: Klinikker med lægevikarer 

Klinikker Andel 

0 lægevikar 87 % 

1 lægevikar 11 % 

2 lægevikarer 2 % 

3 lægevikarer 0 % 

 

Ansatte læger 

Tabel 16: Antal ansatte læger fordelt på praksisform 

 Antal 

Ansatte læger 171 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 131 

Solopraksis 35 

Samarbejdspraksis 6 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 32 

 

Tabel 17: Klinikker med ansatte læger 

Klinikker Andel 

0 ansat læge 92 % 

1 ansat læge 6 % 

2 ansatte læger 1 % 

3 ansatte læger 0 % 
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Farmakonomer 

Tabel 18: Antal farmakonomer fordelt på praksisform 

 Antal 

Farmakonomer 108 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 74 

Solopraksis 20 

Samarbejdspraksis 15 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 31 

 

Tabel 19: Klinikker med farmakonomer 

Klinikker Andel 

0 farmakonom 94 % 

1 farmakonom 5 % 

2 farmakonomer 1 % 

3 farmakonomer 0 % 

 

Jordemødre 

Tabel 20: Antal jordemødre fordelt på praksisform 

 Antal 

Jordemødre 53 

heraf i  

Kompagniskabspraksis 27 

Solopraksis 20 

Samarbejdspraksis 6 

  

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (t) 28 

 

Tabel 21: Klinikker med jordemødre 

Klinikker Andel 

0 jordemoder 97 % 

1 jordemoder 3 % 

2 jordemødre 0 % 

 


