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Dansk resumé - Engagement i ledelse i almen praksis 

Ud over at undersøge og behandle deres patienter, så har praktiserende læger har et ansvar for ledelse af deres 

praksis. Dette ledelsesmæssige arbejde er de senere år øget og blevet mere kompliceret. Dette studie sætter 

fokus på, hvordan engagement i ledelse hænger sammen med antal af lægefaglige ydelser og brug af 

kvalitetsprogrammer (kvalitetsrapporter) i almen praksis. Studiet er baseret på data fra et spørgeskema (Medical 

Engagement Scale), som i forbindelse med dette studie er oversat til dansk og er en kombineret spørgeskema- og 

registerundersøgelse. 

Studiet kunne påvise en klar sammenhæng mellem hvor meget man læge personligt vil bidrage med i sit arbejde 

og et øget antal af ydelser (omsætningen) i praksis, men der ikke var ikke væsentlig forskel i antal ydelser i forhold 

til det samlede lægeligt engagement. Til gengæld var et højt lægeligt engagement forbundet med en øget 

sandsynlighed for at anvende kvalitetsrapporter.  

Både praktiserende læger, sundhedsfaglige organisationer og offentlige myndigheder institutioner kan anvende 

resultaterne fra dette studie til at etablere mere velfungerende rammer for den almen praksis. Forskningsprojektet 

er endvidere udført på en måde, der gør det muligt at gøre brug af den danske version af spørgeskemaet for 

lægeligt engagement.  
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