
 

 

  

Lægedækning i Brønshøj-Husum  

Nedenstående data er opgjort pr. 9. december 2021.  

Praksis og patienter pr. kapacitet i Brønshøj-Husum 

• Der er i alt 14 praksis i Brønshøj-Husum med i alt 21 kapaciteter.  

• Lægerne har i gennemsnit 1.466 patienter pr. lægekapacitet.  

• Hvis den tilbageleverede kapacitet genopslås i Brønshøj-Husum, for-

ventes det gennemsnitlige antal patienter pr. kapacitet at falde til 1.374 

patienter pr. kapacitet. Til sammenligning har lægerne i Lægehøringen 

i 2021 tilkendegivet i gennemsnit mindst at ønske 1.555 patienter pr. 

kapacitet.  

Praksis med åbent for tilgang i Brønshøj-Husum 

• 57% af praksis har aktuelt åbent for patienttilgang. 50% af praksis har i 

gennemsnit haft åbent for patienttilgang over de seneste seks måne-

der.  

Praksis med åbent for tilgang i naboområder 

• Der er åbne praksis i alle naboområder, og ikke noget der tyder på, at 

patienter ikke kan vælge en læge indenfor 15 km fra deres bopæl.  

o Antal praksis med åbent for tilgang i Rødovre:  5 

o Antal praksis med åbent for tilgang i Bispebjerg: 3 

o Antal praksis med åbent for tilgang i på Frederiksberg: 14 

o Antal praksis med åbent for tilgang i Gladsaxe: 7 

o Antal praksis med åbent for tilgang i Herlev: 8 

Befolkningsudvikling  

• I 2022-2023 forventes fald i befolkningstallet på 542 borgere i Brøns-

høj-Husum.  

Lægers planer om ophør  

• Der er ingen læger, der har tilkendegivet at have planer om at ophøre i 

praksis indenfor det kommende år jf. Lægehøringen i 2021.  

Patienttyngde 

• Brønshøj-Husum er i kommune socialgruppe 4 og 14% af borgerne i 

Brønshøj-Husum er i tredje kvartal af 2021 over 65 år. 

Regionsadministrationens vurdering  



 Side 2  

50% af praksis i Brønshøj-Husum har over de seneste seks måneder haft 

åben for tilgang. Der er samtidig en del åbne praksis i omkringliggende plan-

lægningsområder og kort afstand mellem områderne. 

Der er ikke noget, der tyder på, at borgere i Brønshøj-Husum ikke kan vælge 

mellem to læger inden for 15 km. afstand fra hjemmet, idet der er en stor an-

del åbne praksis i Brønshøj-Husum og ligeledes åbne praksis i de omkringlig-

gende kommuner.  

Der er ingen læger som har tilkendegivet ønske om at ville ophøre inden for 

det kommende år.  

Genopslås og aktiveres den tilbageleverede kapacitet i Brønshøj-Husum, for-

ventes lægerne i gennemsnit at få væsentligt færre patienter pr. kapacitet end 

det tal, lægerne i gennemsnit har tilkendegivet mindst at ville have jf. Lægehø-

ringen i 2021. Opslag af yderligere én kapacitet i Brønshøj-Husum kan såle-

des betyde, at den nye læge får svært ved at opnå et tilstrækkeligt antal pati-

enter til at drive praksis. Ved genopslag anvendes den eksisterende lægeka-

pacitet derfor ikke hensigtsmæssigt, samtidig med at grundlaget for bæredyg-

tig praksisdrift påvirkes negativt, hvilket kan virke hæmmende for fremtidige 

rekruttering til kapaciteter i Brønshøj-Husum. 

Derfor er det - til trods for, at Brønshøj-Husum placerer sig i kommune social-

gruppe 4 - regionens vurdering, at der ikke er behov for yderligere kapacitet i 

området. På den baggrund er det regionsadministrationens indstilling, at kapa-

citeten kan gøre større gavn i et andet område, og derfor ikke bør genopslås i 

Brønshøj-Husum.  

 


