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BILAG 1 
Til: Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng 

Lægedækningen på Bornholm 

Pr. 11. november 2021 er der aktuelt 11 praksis (10 uden praksisklinikken) med i alt 21 aktive 

kapaciteter (20 uden praksisklinikken) på Bornholm. 5 af kapaciteterne er ubesatte. Der er aktu-

elt 5 praksis med åbent for tilgang, svarende til 55% lukket for tilgang og der er i alt 1.011 ledige 

patientpladser i åbne praksis (jf. tabel 1). Der har i gennemsnit over de sidste seks måneder 

været 58% lukket på Bornholm. 

Der er pr. 11. november 2021 tilknyttet 1.844 patienter til kapaciteten i Praksisklinikken på Born-

holms Hospital, som alle har folkeregisteradresse i Rønne. Disse patienter skal sikres læge-

dækning ved Praksisklinikkens ophør den 1. maj 2022. Med den aktuelle kapacitet på øen vil 

ca. 1.000 af disse patienter kunne sikres lægedækning ved de andre af øens praktiserende læ-

ger (jf. tabel 1). Dermed vil der være 833 patienter, som ikke kan dækkes med den aktuelle ka-

pacitet.  

Tabel 1: Oversigt over lægepraksis og lægekapaciteter fordelt på postdistrikter, når bevillingen 

til at drive praksisklinikken udløber: 

Postdistrikt 
Antal 

praksis 

Antal ka-

paciteter 

Antal sik-

rede i alt 

Gennemsnitligt antal 

sikrede pr. kapacitet 

Andel lukkede 

praksis 

Ledige pati-

entpladser 

3700 Rønne* 3 9 15.110 1.679 100%   

3720 Åkirkeby 1 4 4.645 1.161 0% 55 

3730 Nexø 2 4 5.876 1.469 0% 324 

3740 Svaneke 1 2 3.214 1.607 0% 86 

3751 Østermarie             

3760 Gudhjem             

3770 Allinge 1 4 5.854 1.464 0% 546 

3782 Klemensker 1 2 3.099 1.550 100%   

3790 Hasle 1 1 1.668 1.668 100%   

Bornholm total 10 26 39.466 1.518 50% 1.011 

Kilde: NOTUS Regional pr. 11.11.2021.  

Note:* I Rønne er kapaciteten i Praksisklinikken ikke medregnet, idet bevillingen til at drive Praksisklinikken 

udløber den 1. maj 2022. 

Med henblik på at finde en løsning på at 833 patienter kommer til at stå uden læge på Bornholm 

den 1. maj, har PLO Bornholm oplyst til regionsadministrationen, at de er blevet enige om, at 

Praksisklinikkens patienter kan fordeles blandt øens læger, når praksisklinikken lukker, senest 

den 1. maj 2022. Det er dog ikke alle de praktiserende læger, der har mulighed for at modtage 

flere patienter. I tabel 2 ses et overblik over hvilke læger der, under disse ekstraordinære om-

stændigheder, har sagt ja til at modtage yderligere patienter. 
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Tabel 2. Læger på Bornholm der har meddelt at de vil modtage patienter 

By Praksis Antal patientpladser 

Rønne Kathri Macussen 80 

Rønne Møller, Høj, Jensen og Hundrup 70 

Hasle Marie og Per Møller 80 

Allinge Allinge Lægehus 80 

Svaneke Svaneke Lægehus 150 

Nexø Lægerne på Åsen 200 

Nexø Lægerne i Havnegade 150 

Åkirkeby Åkirkeby Lægehus 40 

I alt    850 

Det fremgår af tabel 1, at der pr. 11. november 2021 er åbent for tilgang for 1.011 patienter. 

Sammen med det ekstra antal patienter, som lægerne jf. tabel 2 har tilkendegivet at kunne tage, 

er det muligt at få fordelt 1.861 patienter blandt lægerne på Bornholm.  

Dette vil dog opbruge samtlige af de aktuelt ledige pladser, og de ekstraordinære ekstra plad-

ser, som praksis på øen er parate til at stille til rådighed. Dermed vil alle praksis på Bornholm 

have lukket for tilgang af patienter.  

Samtidig vil det gennemsnitlige antal patienter pr. kapacitet på Bornholm stige til 1.518, hvilket 

er over det gennemsnitlige antal patienter pr. kapacitet hvor praksis på Bornholm fungerer opti-

malt, som er på 1.456 (udregnet på baggrund af svar fra Lægehøringen i 2021, ekskl. kapacite-

ten fra praksisklinikken). 

Administrationen vurderer på baggrund af den store betydning det vil have for lægedækningen 

på Bornholm, at det ekstraordinære tilbud fra lægerne om at påtage sig ekstra patienter vil være 

et sårbart scenarie, som ikke vil være holdbart i længden. Dette bør samtidig ses i lyset af at 

Bornholm er lægedækningstruet område både i henhold til praksisplanen og i forhold til differen-

tieret basishonorar. Med henblik på at opretholde en bæredygtig lægedækning på Bornholm er 

det derfor regionens vurdering, at beslutningen om at genopslå begge kapaciteter på Bornholm 

bør fastholdes. 

Denne vurdering bekræftes af at ingen af kapaciteterne ved brug af metoden til vurdering af be-

hovet for evt. omfordeling af tilbageleverede kapaciteter i almen praksis, som Regionsrådet 

godkendte på møde d. 17. august 2021, ville kvalificere sig til eventuel omfordeling. 

Lægedækningen i Rønne og geografisk behov for kapacitet 

Udover Praksisklinikken er der tre lægepraksis i Rønne. Alle tre har lukket for tilgang, se kort 

over Bornholm hvor praksis med åben for tilgang er markeret med grønt og lukkede praksis 

med rødt (figur 1). Det fremgår af figur 1 og tabel 1, at der ikke er nogen lægepraksis med åben 

for tilgang af patienter i Rønne. Den nærmeste åbne praksis for borgerne i Rønne, ligger i Aakir-

keby, hvor der aktuelt er åbent for tilgang for 55 patienter. Lægedækningsudfordringerne i og 

omkring Rønne betyder derfor, at det ikke er muligt for borgerne at vælge mellem to åbne læge-

klinikker inden for 15 km fra borgerens bopæl. Samtidig er Rønne og Hasle, som begge er be-

liggende på den vestlige del af Bornholm, de områder med flest sikrede pr. kapacitet med hen-

holdsvis 1.679 og 1.668 patienter pr. kapacitet. Modsat er dækningen på nuværende tidspunkt 

relativt god på Nord- og Østbornholm, hvilket kommer til udtryk ved de ledige patientpladser og 

åbne praksis i disse områder (jf. figur 1 og tabel 1). 
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Figur 1: Placeringen af åbne og lukkede praksis på Bornholm: 

 

På baggrund af den geografiske forskel i antallet af patienter pr. kapacitet, åbne praksis og le-

dige patientpladser, vurderer administrationen, at behovet for kapacitet især er placeret i og om-

kring Rønne. Med den aktuelle kapacitet vil meget få af de 1.844 patienter fra praksisklinikken 

desuden have mulighed for at få en praktiserende læge i nærheden af deres bopæl i Rønne. 

Samtidig vurderer administrationen, at det formegentlig ikke er tilstrækkeligt med én ny kapaci-

tet i Rønne, da det er usandsynligt, at én ny kapacitet i Rønne kan varetage alle praksisklinik-

kens patienter. Det skyldes, at antallet af sikrede i praksisklinikken overstiger det gennemsnit-

lige maksimale antal patienter, som praksis i Rønne angav at de kunne varetage ved Lægehø-

ringen i 2021, med 366 patienter pr. kapacitet. Samtidig er det ikke sandsynligt, at andre praksis 

i området kan tage de 309 overskydende patienter, idet alle praksis er lukkede for tilgang, og da 

disse praksis i forvejen har flere patienter end deres samlede lukkegrænse. 

 

Selv hvis det antages, at en ny praksis vil kunne varetage alle praksisklinikkens patienter, ville 

alle praksis i Rønne og omegn være lukkede for tilgang og have flere patienter end deres mak-

simale ønske til antal sikrede pr. kapacitet. Endvidere bør det tages med i overvejelserne, at der 

den 1. august 2021 ophørte én praksis i Rønne, hvilket førte til at omkring 900 borgere blev for-

delt til praksis beliggende uden for Rønne. Derudover er der pr. 1. november flyttet ca. 1800 pa-

tienter fra Rønne til Allinge. Disse borgere vil, da alle praksis i og omkring Rønne er lukkede for 

tilgang, formegentlig ikke have mulighed for at få en praktiserende læge i nærheden af Rønne, 

ved mindre begge kapaciteter placeres i Rønne.  

På baggrund af ovenstående er det administrationens forventning, at der bliver behov for at 

både kapaciteten (uden patienter) efter den ophørte læge, samt kapaciteten (med patienter) fra 

afviklingen af praksisklinikken placeres i Rønne. 

I den forbindelse er det vigtigt at notere, at Bornholm er defineret som ét samlet planlægnings-

område. Det betyder som udgangspunkt, at lægerne ikke er geografisk bundet til bestemte om-

råder på øen. For at styrke lægedækningen lokalt i Rønne området kan regionen dog træffe be-

slutning om, at kapaciteter skal kunne tilgodese borgerne i Rønne (se i øvrigt notat om mulighe-

der for at binde kapaciteter til Rønne i bilag 2). Det er derfor administrationens vurdering, at læ-

gedækningen på Bornholm under hensyntagen til lægedækningen lokalt i Rønne, bedst sikres 

ved opslag af kapaciteterne med en form for binding til Rønne. 

 

 


