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1. Ordforklaringsliste
Læge/Almen læge. Speciallæge i almen medicin med autorisation. I opgørelsen af antal læger inkluderes både
ansatte læger (§20 stk.1), delekompagnon, ejer og ekstra læge (§21).
Kapacitet. Antal kapaciteter dækker over antal fuldtidspraktiserende læger tilknyttet overenskomsten om almen
læge. For almen lægehjælp gælder det, at én kapacitet svarer til én læge, der arbejder fuld tid i klinikken.
Aktiv kapacitet. Kapacitet, der er tildelt en alment praktiserende læge, som behandler patienter. Er i opgørelsen inkl.
ubesatte kapaciteter.
Ikke-aktiv kapacitet. Kapaciteter, der er eller skal i opslag, samt tildelte kapaciteter som endnu ikke er åbne for
patienter. Ikke-aktive kapaciteter kan være nye kapaciteter eller ledigblevne kapaciteter, som er leveret tilbage til
regionen.
Ubesat kapacitet. Kapacitet, der er aktiv og tilknyttet en eksisterende praksis, men hvor kapaciteten endnu ikke er
tilknyttet en læge. Regionen har ikke råderet over ubesatte kapaciteter.
Praksis. Antal praksis er i opgørelserne opgjort som antal ydernumre. Et ydernummer er det nummer, som en
praktiserende læge anvender til afregning af ydelser overfor regionen. En praksis kan have flere kapaciteter.
Praksisformer. Almen praksis kan i henhold til overenskomsten drives som enkeltmandspraksis eller
kompagniskabspraksis. Begge disse kan efter overenskomsten drives som delepraksis, se nedenfor. Både
enkeltmandspraksis og kompagniskabspraksis kan endvidere fungere i samarbejdspraksis eller netværkspraksis.
Enkeltmandspraksis. Praksis, der drives af én læge uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. En
enkeltmandspraksis råder over én lægekapacitet.
Kompagniskabspraksis. Praksis, der drives af to eller flere læger, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og
personale. En kompagniskabspraksis råder over to eller flere lægekapaciteter.
Delepraksis. Hensynet til læger med behov for nedsat arbejdsmængde i almen praksis kan tilgodeses via delepraksis.
Ved delepraksis forstås, at praksis gives mulighed for at optage en ekstra læge i praksis uden tildeling af ekstra
kapacitet. Jf. overenskomsten for almen praksis, kan delepraksissen gøres betinget af en mindste patientkapacitet.
Samarbejdspraksis. Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis med
hver deres patientkreds, hvor der findes et vist samarbejde og med fællesskab om lokaler og evt. personale.
Regionsklinik. I Region Hovedstaden findes én regionsklinik. Regionsklinikken på Bornholm drives som regionsklinik
efter tilladelse fra ministeriet i 6 år.
Licensklinik. Kommune eller region stiller en praksisklinik til rådighed for speciallæger i almen medicin i en afgrænset
periode. Lægen driver praksis efter overenskomstens regler og honorering uden at påtage sig de økonomiske og
administrative forpligtigelser forbundet med nedsættelse i egen praksis. I Region Hovedstaden er der ingen
licensklinikker.
Satellitpraksis. Et ekstra konsultationssted til at betjene patienter, som supplement til det primære
konsultationssted i et nærtliggende geografisk område. Der er ingen satellitpraksis i regionen.
Sikrede. Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos en praktiserende læge og tilskud til
medicin mv. I analysen indgår kun sikringsgruppe 1, som omfatter borgere, der er tilmeldt en bestemt almen praksis,
og skal have henvisning til behandling hos speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og psykologer.
Plan- og planlægningsområder. Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder (Nord, Midt, Syd og Byen), som
hver er opdelt på en række planlægningsområder. Bornholm, som er en del af planområde Byen, opgøres for sig
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selv, pga. områdets særlige geografiske beliggenhed. Planlægningsområderne svarer til kommuneinddelingen og den
gældende bydelsinddeling i Københavns Kommune.
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•

I 2019 var der 1.848.903 borgere i Region Hovedstaden (Tabel 2).

•

I perioden 2015 til 2020 ses en stigning i antallet af sikrede i Region Hovedstaden på 72.191
borgere, hvilket svarer til en stigning på 4 procent. Den største vækst i antal sikrede ses i
Planområde Midt med en stigning på 5,4 procent (Tabel 3).1

•

I perioden 2015 til 2020 ses en samlet vækst på 35 aktive lægekapaciteter fra 1.058 til 1.093 i hele
regionen, hvilket er en stigning på 3,3 procent. Planområde Syd har haft den største stigning i antal
lægekapaciteter på 4,4 procent (Tabel 5 og Graf 2).

•

I perioden 2015 til 2020 er antallet af ubesatte lægekapaciteter steget fra 20 til 47 lægekapaciteter
(Tabel 7).

•

Region Hovedstaden har i perioden 2017 til 2020 udvidet med i alt 50 nye lægekapaciteter (Tabel
8).

•

Det gennemsnitlige antal sikrede pr. kapacitet i Region Hovedstaden er i perioden 2015 til 2018
steget fra 1.687 til 1.752, men er faldet i perioden 2018 til 2020 fra 1.752 til 1.699 (Tabel 10). Til
sammenligning er landsgennemsnittet 1.623 sikrede pr. kapacitet pr. 1. oktober 2020 (Tabel 9).

•

I perioden 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 er andelen af praksis med lukket for tilgang af patienter
i regionen faldet fra 83 procent til 62 procent (Tabel 12).

•

I 2019 ønskede lægerne i gennemsnit maksimalt 1.759 patienter pr. kapacitet, hvor de i 2020
ønskede maksimalt 1.801 patienter pr. kapacitet (Tabel 13).

1

Antal borgere i Region Hovedstadens kommuner stemmer ikke overens med antal sikrede, da borgere har frit lægevalg og kan
vælge læge et andet sted end egen hjemkommune.
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Udvikling i aktive kapaciteter i Region Hovedstaden i perioden 2015-2020 (antal).
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2

Spørgeskemaet i 2019: De åbne praksis spørges: ’Hvilken lukkegrænse ønsker praksis fremadrettet?’. De lukkede spørges:

’Har praksis ønsker eller planer om at åbne for tilgang af patienter?’. Og ’Hvor mange ekstra patienter kunne praksis tænke sig
at åbne for?’ Og hvis de ikke ønsker at åbne: ’Hvilken lukkegrænse ønsker praksis fremadrettet?’
Spørgeskemaet i 2020: Alle praksis får samme spørgsmål: Hvor mange patienter i alt vil praksis højest have tilmeldt
(lukkegrænse)?’ og ’Hvor mange patienter i alt vil praksis mindst have tilmeldt (åbnegrænse)?’.
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•

Der er samlet 4.208 praktiserende læger på tværs af alle regioner i Danmark. Andelen af
praktiserende læger er størst i Region Hovedstaden med 1.179 læger svarende til 28 procent (Tabel
14) (Tal er fra 1. oktober 2020).

•

I perioden 2015 til 2018 ses et fald i antallet af praktiserende læger i Region Hovedstaden fra 1.117
til 1.087. I perioden 2018 til 2020 stiger antallet at læger fra 1.087 til 1.136 læger (Tabel 15).
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•

Andelen af praktiserende læger i alderen 60 år og derover er i Region Hovedstaden 25 procent. Til
sammenligning er andelen på landsplan 24 procent (Tabel 17).

•

Der er sket en udvikling i aldersfordelingen blandt de praktiserende læger i Region Hovedstaden, og
der ses generelt et fald i lægernes alder i perioden fra 2015 til 2020 (Graf 5).

•

Den gennemsnitlige alder for praktiserende læger i hele regionen er 52 år.

•

Bornholm har en relativ lav andel af praktiserende læger under 50 år (35 procent), hvilket er 11
procentpoint mindre end regionsgennemsnittet. Planområde Midt har den største andel af
praktiserende læger under 50 år (53 procent) (Graf 6).

•

For alle regioner ses der i 2020 en større andel af kvindelige praktiserende læger relativt til
mandlige praktiserende læger (Tabel 19).

•

I perioden 2015 til 2020 ses en stigning i andelen af kvindelige praktiserende læger i Region
Hovedstaden. Andelen af kvinder er fra 2015 til 2020 steget med 8 procentpoint, og kvinder udgør
nu 60 procent af de praktiserende læger i regionen.
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6. Praksisformer
•

Antallet af praksis i Region Hovedstaden er fra 2015- 2020 faldet fra 702 praksis til 615 praksis (

•
•

Tabel 21).

•

Andelen af kompagniskabspraksis er i perioden 2015 til 2020 steget fra 192 til 253 og udgør i 2020
41 procent af det samlede antal praksis (

•
•

Tabel 21).

•

Andelen af enkeltmandspraksis er i perioden 2015 til 2020 faldet fra 454 til 325 og delepraksis er
faldet fra 56 – 37 praksis. Enkeltmandspraksis udgør i 2020 53 procent af det samlede antal praksis i
Region Hovedstaden (

•
•

Tabel 21).

•

116 praksis ud af 442 besvarende praksis angav i lægehøringen 2019, at de indgår i et samarbejde
med andre praksis. Langt størstedelen af praksis som indgår i et samarbejde med andre praksis, er
enkeltmandspraksis (Graf 9).

•

Der er i Region Hovedstaden i gennemsnit 2,7 kapaciteter i en kompagniskabspraksis (Tabel 22).

•

Andelen af kompagniskabspraksis udgør på Bornholm 82 procent og ligger i planområde Byen på 35
procent (Kilde:

•

Tabel 23).
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•

Udviklingen i praksisformer kan også ses i udviklingen af praksisstørrelser (antallet af læger).
Andelen af praksis med én læge var i 2015 64 procent. I 2020 er denne andel faldet til 51 procent.
Da antallet af kapaciteter samtidig er steget, er der nu flere læger pr. praksis (Graf 12).
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•

Den samlede forventede befolkningstilvækst for regionen i perioden 2020 til 2025 er 57.728
borgere. Dette svarer til en befolkningstilvækst på 4 procent (Tabel 24).

•

Der ses en forventet befolkningstilvækst i alle planlægningsområder i Region Hovedstaden fra 2020
til 2025 med undtagelse af planlægningsområderne Albertslund, Nørrebro, Gentofte, Gribskov,
Hørsholm og Bornholm (Tabel 24).
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•

I perioden 2019-2020 er antallet af uddannelsespraksis i regionen steget med 22 fra 305 til 327
(Tabel 25).

•

I samme periode er antallet af uddannelsespladser (klinisk basisuddannelse, introduktionsforløb og
hoveduddannelsesforløb) i regionen steget med 45 fra 394 til 439 (Tabel 25).

•

I 2019 var besættelsesprocenten til hoveduddannelsesforløb i videreuddannelse øst på 83 %. Til
sammenligning var den samlede besættelsesprocent på landsplan 87 % (Tabel 26).

•

I perioden 2015-2020 er der samlet opslået 584 introduktionsstillinger i almen medicin i Region
Hovedstaden, hvoraf 577 er blevet besat (Tabel 27).

•

I perioden 2015-2020 er der samlet opslået 414 hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i
Region Hovedstaden, hvoraf 411 er blevet besat (Tabel 28).
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•

I forbindelse med Lægehøringen 2020 har 125 praksis tilkendegivet, at én eller flere læger har
planer om at stoppe i almen praksis indenfor en femårig periode (Tabel 29).

•

Der er flest læger, der har planer om at stoppe i planområde Syd (Tabel 29).

•

Pension er den hyppigste årsag til ophør efterfulgt af arbejdsbelastning (Graf 13).
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•

Der ses en løbende stigning i produktion af ydelser i almen praksis i Region Hovedstaden i perioden
2015-2019 fra 1.455.109.076 til 1.531.556.463 kroner (Tabel 30).

•

Stigningen i produktion af ydelser for Region Hovedstaden svarer til 5 procent. På landsplan er der
tilsvarende sket en gennemsnitlig stigning på 3 procent (Tabel 31).

•

Gladsaxe og Dragør er de kommuner, hvor praksis producerer flest ydelser relativt til forbruget af
ydelser. Dette indikerer at borgere bosat i andre omkringliggende kommuner har praktiserende
læge i disse to kommuner. Brøndby, Frederiksberg og Tårnby er de kommuner, som producerer
færrest ydelser relativt til forbruget af ydelser. Dette indikerer at nogle borgere bosat i disse
kommuner har praktiserende læge i andre omkringliggende kommuner (Tabel 32).

•

Københavns Kommune er den kommune, hvor praksis producerer og forbruger mindst pr. 1000
sikrede relativt til de resterende kommuner. Bornholm er den kommune, hvor praksis forbruger og
producerer mest pr. 1000 sikrede relativt til de resterende kommuner (Tabel 32).

•

I 2019 var det samlede beløb for udbetalinger til almen praksis 2.623 mio. kr. (Tabel 33)

•

Almen praksis i Københavns Kommune har i 2019 haft den største andel af udbetalinger til
kronikerhonorar og differentieret basishonorar efterfulgt af Bornholm og Frederiksberg kommune (

•

Tabel 34).

•

I perioden 2015-2019 er antallet af konsultationer faldet med 11 procent. Det skyldes at man primo
2018 indfører kronikerhonorar dvs. borgere, der kategoriseres som kronikere, flyttes fra
konsultationsydelser til kronikerydelser (

•

Graf 14).

•

Antallet af patienter, som registreres under kronikerydelser, har været stødt stigende siden
indførelsen af kronikerhonorar i 2018. I sidste kvartal af 2019 var antallet af patienter 58.436
patienter for hele Region Hovedstaden (Graf 15 og Tabel 38).

•

Siden 2015 har antallet af E-mailkonsultationer og udekørende besøg været stigende (Tabel 39).
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