
 

 

  

Kriterier til identificering af ny place-
ring af kapacitet ved omfordeling  

Såfremt en kapacitet vurderes at kunne omfordeles, skal der tages stilling til, i 

hvilket område kapaciteten gør bedst gavn for derved at udnytte den eksiste-

rende kapacitet mest hensigtsmæssigt. Til dette formål har regionsadministra-

tionen forslået, at det vurderes, hvilket planlægningsområde der på et givent 

tidspunkt kan have mest gavn af en eventuel kapacitet, der kan omfordeles.  

Vurderingen forslås at tage udgangspunkt i fire objektive kriterier om læge-

dækningssituationen i de enkelte områder. Hvert kriterie udløser point, og det 

område, som samlet set får flest point et givent tidspunkt, vil være først i ræk-

ken til at få tildelt tilbageleverede kapaciteter, som skal omfordeles.  

Nedenstående tabel viser et overblik over de fire kriterier og mulige point.  

Tabel 1. Kriterier til identificering af ny placering af kapaciteter ved omforde-

ling. 

Kriterie Mulige Point 

Lukkede praksis +1 point  

Forventet nettotilførsel af kapacitet fremadrettet -1 point, -2 po-

int, osv. 

Kapacitetsbehov ift. forventet befolkningsudvikling i 

2022-2023.  

+1 point 

Konsekvens ved at opslå kapacitet i området +1 point  

 

Kriterie 1: Lukkede praksis  

Kriteriet tildeler point til områder, som over de seneste tre måneder har haft en 

relativt høj andel praksis med lukket for tilgang. Et område tildeles 1 point, 

hvis: 

• Andelen af lukkede praksis over de seneste tre måneder har været 

75% eller mere.  

 

 

 



 Side 2  

Kriterie 2: Forventet nettotilførsel af kapacitet fremadrettet  

Kriteriet tildeler point til områder, som fremadrettet forventes at få flere aktive 

kapaciteter i området som følge af, at der enten er kapaciteter i opslag, kapa-

citeter som er tildelt læger, men endnu ikke aktiveret, eller at der er læger, 

som har fået tilladelse til at flytte kapacitet til området.  

Et område tildeles et eller flere minuspoint, hvis der i området:  

• Fremadrettet forventes at blive aktiveret én eller flere kapaciteter  

Kriterie 3: Kapacitetsbehov som følge af forventet befolkningsud-
vikling  

Kriteriet udpeger områder, som i løbet af 2022-2023 forventes at have en be-

folkningstilvækst som svarer til én eller flere kapaciteter.1  

Et område tildeles 1 eller flere point, hvis der i området:  

• forventes en befolkningstilvækst svarende til ca. én eller flere kapacite-

ter i 2022-2023  

Kriterie 4: Konsekvens ved at opslå kapacitet i området  

Kriteriet baserer sig på en konsekvensberegning ift. hvad der sker med det 

gennemsnitlige antal sikrede pr. kapacitet, såfremt der opslås en kapacitet i 

området.  

Baggrunden for kriteriet er, at der af hensyn til lægernes mulighed for bære-

dygtig praksisdrift som udgangspunkt ikke bør opslås nye kapaciteter i områ-

der, hvor konsekvensen heraf er, at det gennemsnitlige antal sikrede pr. kapa-

citet falder under det antal, som lægerne i gennemsnit over for regionen har 

tilkendegivet ønske om som mindste antal patienter (dvs. åbnegrænsen).  

Der er i kriteriet taget højde for, hvis der fremadrettet forventes at komme flere 

eller færre kapaciteter til området. Derudover er der taget højde for den for-

ventede befolkningsudvikling i 2022-2023.  

Et område tildeles 1 point, hvis: 

• Det beregnede gennemsnitlige antal sikrede pr. kapacitet ligger over 

den gennemsnitlige åbnegrænse i området.  

 

 

1 Den forventede befolkningstilvækst er omregnet til et forventet kapacitetsbehov ved at dividere befolk-

ningstilvæksten med 1.600.  



 Side 3  

Samlet score  

Området, der samlet set har fået flest point, vil være først i rækken til at få til-

delt tilbageleverede kapaciteter, som skal omfordeles.  

Såfremt flere områder har fået samme samlede pointscore, vil der blive foreta-

get en helhedsvurdering af områderne med udgangspunkt i andelen af praksis 

med lukket for tilgang samt kapaciteter på vej.  

Med den beskrevne metode vil følgende områder pr. 17. maj 2021 stå først i 

rækken til at modtage evt. tilbageleverede kapaciteter ved en eventuel omfor-

deling fra andre områder i regionen.  

• Amager (5 point)  

• Vesterbro (3 point)  

• Indre By (1 point) 

• Nørrebro (1 point)  

• Vanløse (1 point)  

• Gentofte (1 point) 

• Gladsaxe (1 point)  

• Lyngby-Taarbæk (1 point) 

• Rødovre (1 point)  

• Allerød (1 point) 

• Helsingør (1 point) 

• Glostrup (1 point)  

• Høje-Taastrup (1 point)  

• Tårnby (1 point) 

• Valby (1 point) 

 

 

 

 

 

 

 


