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Notat vedr. spørgsmål fra Martin Gertsen af 6. marts 2017om sag nr. 13 – Regi-
onsklinik i Tingbjerg, Regionsrådsdagsorden den 7. marts 2017  
 
 
Martin Geertsen har den 6. marts 2017 stillet følgende spørgsmål: 
 
”Jeg kan se på d.o. til i morgen, at SF har stillet forslag om at oprette en regionsklinik i 
Tingberg. Kan du ikke oplyse mig, hvorvidt der har været foretaget et udbud af yder-
nummeret? Såfremt ydernummeret ikke har været i udbud, vil regionsrådet foretage 
sig en handling, som er decideret i strid med gældende lovgivning, såfremt man ved-
tager SF’s forslag.  
  
Jeg har lidt vanskeligt ved at se, hvorfor administrationen ikke har gjort regionsrådet 
opmærksom på dette forud for sagens behandling i regionsrådet.”  
  
Forslag til svar fra Center for Sundhed 
 
Regionen har aktuelt opslået to kapaciteter i Tingbjerg, som kan søges af speciallæger 
i almen medicin, der ønsker at nedsætte sig som praktiserende læger. Ansøgningsfri-
sten er den 31. marts 2017. Opslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med PLO Hoved-
staden og Københavns Kommune.   
 
Regionen har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at sikre borgerne et almenmedi-
cinsk tilbud. Sundhedslovens § 227, stk. 3-6 beskriver reglerne for regionernes udbud 
af lægepraksis og oprettelse af regionskliniker. 
 
I henhold til § 227, stk. 3 kan region udbyde drift af almen praksis, når regionen har 
fået overdraget et ydernummer. Regionsrådet kan endvidere udbyde drift af praksis for 
nye ydernumre, som regionsrådet har oprettet. Som led i praksisplanlægningen kan re-
gionsrådet endelig opkøbe eksisterende ydernumre fra læger, der ønsker at sælge. De 
opkøbte ydernumre kan udbydes.     
 
Sundhedsloven fastslår i § 227, stk. 5, at en region selv kan etablere en praksis i op til 
4 år, hvis der i forbindelse med et udbud ikke er private leverandører, der byder på op-

  



 

gaven med driften af praksis, eller de indkomne udbud ikke lever op til de stillede 
krav. Det betyder, at der først kan etableres en regionsklinik, når der er gennemført et 
udbud. En regionsklinik kan etableres i en periode på op til 4 år. Herefter skal yder-
nummeret overdrages til en læge, eller der skal gennemføres et nyt udbud.  
 
En region har jfr. sundhedslovens § 227, stk. 6 mulighed for i en kort periode at etab-
lere et midlertidigt almenmedicinsk lægetilbud. Praksisklinikken på Bornholm er op-
rettet som et midlertidigt tilbud med hjemmel i stk. 6. Regionsrådet besluttede den 15. 
november 2016 at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation til at fort-
sætte driften af Praksisklinikken.  
 
Af den politiske aftale om lægedækning, der blev indgået den 9. februar 2017, fremgår 
det, at aftalepartierne er enige om, at de vil forlænge den periode, hvor regionerne kan 
drive regionsklinikker fra fire til seks år, hvis der i en region fortsat er lægedæknings-
problemer.  
 
Det er Center for Sundheds vurdering, at der i den politiske aftale om lægedækning 
ikke lægges op til, at sundhedslovens regler om, at der skal gennemføres udbud inden 
oprettelse af en regionsklinik, ændres.  
 
Aftalepartierne opfordrer samtidig til, at Sundheds – og Ældreministeriet inden for 
rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedslovens § 233 ansøges om afprøvning af 
nye organisationsformer for drift af almen praksis.  Dette ønskes aktuelt på Bornholm, 
hvor Praksisklinikken vil kunne indgå i et tæt samarbejde med Udviklingshospital 
Bornholm. Sundheds- og Ældreministeriet har inviteret administrationen til dialog 
herom. 
 
Konklusion 
Der er to kapaciteter i opslag i Tingbjerg med ansøgningsfrist den 31. marts 2017. Er 
der ingen ansøgere til de to kapaciteter, vil regionen ifølge sundhedsloven som ud-
gangspunkt skulle udbyde kapaciteterne. Regionen kan også vælge at afprøve nye or-
ganisationsformer i op til 6 år og ansøge ministeriet om tilladelse til forsøg om opret-
telse af et regionalt almenmedicinsk lægetilbud f.eks. i form af en regionsklinik.  
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