Patientantal
Din/jeres praksis skal i henhold til overenskomsten årligt spørges om, hvor mange patienter, du/I højst
ønsker tilmeldt. Det sker med henblik på at afdække uudnyttet behandlingskapacitet.
Det er vigtigt, at svarene er realistiske.
Vær derfor opmærksom på at besvarelse med et højere eller lavere patientantal, end hvad praksis i
virkeligheden kan påtage sig, kan have konsekvenser for dine kolleger i området eller patienternes afstand til
lægen.
Råder din praksis over en ubesat kapacitet, skal denne kapacitet medregnes i din besvarelse.
Ophører din praksis i løbet af det kommende år besvares med 1600 patienter pr. kapacitet.

Hvor mange patienter ønsker I højest tilmeldt i jeres praksis?

I kan angive et antal svarende til jeres nuværende lukkegrænse på [Praksis min] patienter eller et
andet antal derover. Vær opmærksom på, at svaret ikke ændrer jeres nuværende åbne/lukkegrænser.
Pr. 16/9 har I [Aktuelt antal sikrede] patienter.
(Angiv værdi)



______

Hvor mange patienter ønsker du højest tilmeldt din praksis?
(Ifølge overenskomsten kan du ikke melde ind med et lavere antal end 1600 patienter)
Pr. 16. september har du [Aktuelt antal sikrede].
(Angiv værdi)



______

Hvor mange patienter ønsker du højest tilmeldt din praksis?
Du har tidligere fået tilladelse til at have lukket for tilgang under normtal. Du kan ikke melde ind med
et lavere patientantal end det aftalte, som er [Praksis min] tilmeldte patienter
(Angiv værdi)



______

Hvor mange patienter ønsker I højest tilmeldt jeres praksis?
I har pr. 16. september [Aktuelt antal sikrede] patienter. I skal som minimum have [Praksis min].

(Angiv værdi)



______

Har du/I indenfor det kommende år ønske om at udvide med en ekstra kapacitet?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Måske

Har du/I indenfor det kommende år ønske om at lægge din praksis sammen med andre praksis?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Måske

Mange tak for hjælpen
Husk at trykke på pilen for at afsende din besvarelse.
Dit svar vil herefter indgå i vurderingen af kapaciteten i Region Hovedstaden i 2014.
Med venlig hilsen/
På vegne af
Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

