
Den 6. december 2012 SAMARBEJDSUDVALGET 
 ALMEN PRAKSIS 
 
 
SAG NR. 5A 
 
Årlig fastsættelse af lægedækningen 2013 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 

1. at lægekapaciteten fastholdes på 1.080 kapaciteter i perioden 1.4.2013 – 1.4.2014.   
2. at delepraksis i Halsnæs Kommune gives mulighed for at hæve praksis’ øverste lukkegrænse 

med henblik på at skabe en bedre lægedækning i kommunen. 
 
 
RESUME 
 
Der er gennemført en høring af de praktiserende læger med henblik på den årlige vurdering af 
lægedækningen. På baggrund heraf vurderes den nuværende kapacitet på 1.080 lægekapaciteter at 
være tilstrækkelig.  
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Ifølge overenskomstens § 7, stk. 1 træffer samarbejdsudvalget én gang årligt inden udgangen af 
december beslutning om, hvor mange lægekapaciteter, der ønskes nedsat i regionen pr. 1. april det 
følgende år. Overordnet set svarer en lægekapacitet til en fuldtidspraktiserende læge, der forventes 
at kunne varetage 1600 patienter. 
 
Lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af alle eksisterende almenlægepraksis i 
regionen. Resultatet af høringen sammenholdes med det samlede antal patienter i regionen pr. 1. 
oktober, den geografiske spredning af patienterne samt andre relevante forhold.  
 
Med udgangspunkt i denne metode og en efterfølgende vurdering af, hvorvidt lægedækningen er 
tilstrækkelig, indstiller administrationen, at lægekapaciteten fastholdes på 1.080.  
 
Status 
Dette er andet år siden seneste overenskomst, hvor praktiserende læger høres om, hvor mange 
patienter praksis vurderes at kunne varetage det kommende år. Sidste års høring resulterede i, at der 
ikke blev nedsat ny kapacitet pr. 1. april 2012.   



 
Den aktive kapacitet er på 1.0531. Det er 17 flere end sidste år på samme tid.  Antallet af ubesatte 
disponerede kapaciteter2 er faldet fra 47 til 27.  
 
Lægekapaciteten i Region Hovedstaden 
Antal aktive lægekapaciteter 1.053 
Antal disponerede ubesatte kapaciteter  27 
I alt 1.080 

 
Høring om patientantal via spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaet blev udsendt d. 2. oktober 2012 via post og e-mail. Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 
1.  
Hovedstadens Praktiserende Læger sendte fire dage inden udsendelsen en mail ud til praksis med et 
varsel om den forestående høring, varslingsbrevet er vedlagt i bilag 2. I varslingsbrevet til de 
praktiserende læger beskrives, hvorfor det er nødvendigt at gennemføre en høring om bl.a. 
patientantal.  
 
Undersøgelsen blev afsluttet d. 19. oktober 2012, hvorefter det ikke var muligt at indsende 
besvarelser. Der er opnået en gennemførelsesprocent 69.  
 
I undersøgelsen spørges praksis: ”Hvor mange patienter ønsker I højst tilmeldt i jeres praksis?”. 
Resultatet af det samlede patientantal, som praksis har givet udtryk for at kunne håndtere, er vedlagt 
i bilag 3.  
Lægepraksis, der ikke har indsendt en besvarelse, indgår i resultatet ved at anvende det aktuelle 
antal patienter i praksis, eller hvad praksis i henhold til overenskomsten eller særlig aftale som 
minimum skal varetage.  
 
I alt har de praktiserende læger i regionen givet tilsagn om at kunne varetage 1.893.475 patienter. 
Det fremgår af bilaget, at praksis i gennemsnit kan varetage en patientpopulation på mellem 1.494 
og 1.968 pr. praksis afhængig af geografisk område.  
 
Tilmeldte patienter pr. lægekapacitet 
Som i tidligere år er der udarbejdet en oversigt (bilag 3), som viser hvor mange patienter, der pr. 1. 
oktober er tilmeldt i praksis, fordelt på planlægningsområder.  
Opgørelsen viser både antallet af aktive kapaciteter og disponerede, ubesatte kapaciteter i regionen. 
Det er derfor en opgørelse af den samlede kapacitet. 
 

                                                 
1 Den såkaldt aktive kapacitet er besatte lægekapaciteter, som er tildelt praksis med udgangspunkt i varetagelse af 1600 
patienter pr. kapacitet.  
2 En disponeret ubesat kapacitet er en kapacitet, som er tildelt praksis med henblik på at rekruttere endnu en læge til 
praksis.  



Siden sidste år har der været en tilvækst af tilmeldte patienter på 16.097 hos lægepraksis i Region 
Hovedstaden. I alt er 1.720.001 patienter tilmeldt lægepraksis i regionen. Bispebjerg, Indre by og 
Albertslund har et gennemsnitligt antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet på over 1.700. Halsnæs, 
Dragør, Vallensbæk og Bornholm har færrest med et gennemsnitligt antal tilmeldte patienter pr. 
kapacitet under 1.500.  
 
Vurdering af lægekapaciteten  
En samlet vurdering af kapaciteten opnås ved at sammenholde resultatet af høringen af de 
praktiserende læger om ønsket patientantal med det reelle antal tilmeldte patienter.  
 
Denne sammenligning viser en difference på 173.474 patienter. Dvs. at de praktiserende læger har 
svaret, at de i alt kan varetage 173.474 flere patienter, end de gør i dag.  
 
Administrationen vurderer, at resultatet af opgørelserne samlet set er udtryk for, at en kapacitet på 
1.080 er tilstrækkelig i forhold til varetagelse af det nuværende antal patienter i regionen. Der 
indstilles derfor til ikke at udvide kapaciteten i perioden 1.4.2013-1.4.2014.  
 
Lægekapacitet i Halsnæs og Glostrup kommuner 
Analysen viser, at der i Halsnæs og Glostrup er flere tilmeldte patienter, end lægerne i området har 
givet udtryk for at kunne varetage med nuværende kapacitet.  
 
Halsnæs 
I Halsnæs Kommune angiver lægerne at kunne varetage 28.391 patienter. Aktuelt er der 28.759 
tilmeldte patienter i praksis i kommunen. Dvs. at der er 368 flere tilmeldte patienter, end lægerne 
mener at kunne passe. Ifølge lægernes svar kan lægerne varetage i gennemsnit 1.494 patienter pr. 
kapacitet, hvilket er under normtallet på 1600.  
 
Det har hidtil været vanskeligt at få besat nye kapaciteter i Halsnæs Kommune. Der er to 
delepraksis i Halsnæs Kommune. Den ene praksis angiver at kunne varetage 133 patienter mere end 
deres øvre lukkegrænse på 3424 patienter. Den anden delepraksis angiver at kunne varetage et 
patienttal svarende deres øvre lukkegrænse på 5.500 patienter. Det anbefales at give de to 
delepraksis mulighed for at hæve den øverste lukkegrænse med henblik på at skabe en bedre 
lægedækning.  
 
Glostrup 
I Glostrup Kommune angiver lægerne at kunne varetage 20.251 patienter. Aktuelt er der 20.390 
tilmeldte patienter i praksis i kommunen. Dvs. at der er 104 flere tilmeldte patienter, end lægerne 
mener at kunne passe. Ifølge lægernes svar kan lægerne varetage i gennemsnit 1.688 patienter pr. 
kapacitet.  
 
I Glostrup vurderes rekrutteringsmulighederne til nye kapaciteter ringe. Det har hidtil været 
vanskeligt at få besat nye kapaciteter i kommunen. Samtidigt kan ”underskuddet” i lægedækningen 



i Glostrup, opvejes af ”overskuddet” i tilstødende kommuner, hvorfor der ikke vurderes at være et 
akut behov for nye lægekapaciteter til kommunen. 
Kapaciteten i Glostrup udvides derfor ikke, men området overvåges i perioden. Skulle der opstå reel 
mulighed for rekruttering af en praktiserende læge, kan situationen vurderes på ny.  
 
 
SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING 
 
Der blev på mødet uddelt et revideret bilag 3 på baggrund af en mindre fejl i patientantallet i 
Helsingør Kommune.  
Ad 1) Tiltrådt. 
Ad 2) Tiltrådt.  
 
 
Bilagsfortegnelse: 

1. Spørgeskema udsendt til de praktiserende læger 

2. Varselsbrev om forestående spørgeskemaundersøgelse udsendt til de praktiserende læger 

3. Det samlede resultat af besvarelser af spørgeskemaet vedrørende patientantal samt antal tilmeldte patienter i 

regionen pr. 1. oktober 2012 fordelt på planlægningsområder.  
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Sagsbehandler: jaholm 
 


