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NOTAT 

Til: Regionsrådets møde den 20. april 2021 – pkt. 14 – Rekrut-

tering af læger til Bornholm til Praksisklinikkens kapaciteter 

Ændringsforslag til pkt. 14 – Rekruttering af læ-

ger til Bornholm til Praksisklinikkens kapaciteter 

Socialistisk Folkeparti ønsker tilføjet, som et nyt primært udvælgelseskriterie, 

at den ene af kapaciteterne skal slås op efter sagsfremstillingens punkt 4: ”Ka-

paciteterne slås op med geografisk binding til den by, hvor der er størst behov 

for lægedækning på Bornholm.” 

Det vil sige, at en ansøger, der ønsker at etablere lægepraksis i Gudhjem, 

Østermarie, som er postnumre uden lægekapacitet, eller mellem disse to byer, 

fx i Østerlars, foretrækkes frem for ansøgere, der måtte søge efter kriterie 1 el-

ler 2.  

Kan der udvælges en ansøger til det nævnte område, bortfalder kriteriet heref-

ter således, at vi kun får én kapacitet ekstra i det nævnte område. Den næste 

kapacitet placeres efter de næste kriterier på listen. 

Listen over kriterier vil således, i prioriteret rækkefølge, være: 

1. Kapaciteterne slås op med geografisk binding til Gudhjem, Østermarie 

eller mellem disse to byer, fx i Østerlars. 

2. Kapaciteterne slås op på almindelig overenskomstmæssige vilkår 

3. Kapaciteterne tilbydes i form af en licensklinik på Bornholms Hospital 

Begrundelse 

Der er en urimelig afstand til praktiserende læge på især det østlige Bornholm, 

hvor Østermarie og Gudhjem er uden lægepraksis. Afstandene og ikke mindst 

den kollektive transport på øen gør, at det har stor betydning hvor en læge-

praksis etableres, hvis den skal kunne afhjælpe der, hvor lægemanglen er 

størst. 

Vi forstår fra SF’s partiforeningsformand på Bornholm, at indtil for en halv snes 

år siden havde Østermarie to læger. Den sidste læge i Østermarie lukkede sin 

praksis for en fire-fem år siden, og hendes patienter blev fordelt rundt på øen. 

Enkelte patienter blev sendt helt til Allinge, over 20 kilometer væk og med dår-

lig busforbindelse. 



 

Ændringsforslag til pkt. 14 – Rekruttering af læger til Bornholm til Praksisklinikkens 

kapaciteter 

Side 2 
 

Vi foreslår derfor at det primære udvælgelseskriterie bliver geografisk binding 

til Gudhjem, Østermarie eller et sted mellem disse to, der er er godt tilgænge-

ligt med bus, eksempelvis Østerlars. Afstanden mellem Østerlars og Østerma-

rie er 4 km, og mellem Østerlars og Gudhjem er den 6 km. Det tager under 10 

minutter med bus fra hhv. Gudhjem og Østermarie til Østerlars.  


