Den 26. november 2013

SAMARBEJDSUDVALGET
ALMEN PRAKSIS

SAG NR. 3
Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014.
2. at kapaciteten opslås i et af områderne: Brøndby, Glostrup, Albertslund eller Ishøj.
3. at kapacitet i forbindelse med praksisophør uden overdragelse i områderne Bispebjerg og
Brønshøj-Husum genopslås i perioden 1.1.2014-1.10.2014.
4. at resultatet af den årlige høring og vurdering af lægedækningen formidles til de praktiserende
læger via sundhed.dk

RESUME
Der er gennemført en høring af de praktiserende læger i forbindelse med den årlige vurdering af
lægedækningen. Resultatet af høringen viser en samlet overkapacitet i regionen på 158.678.
Resultatet viser også, at der i nogle områder i regionen er risiko for en lav dækning. En lav dækning
kan være en belastning for lægerne i området, hvilket kan påvirke service, f.eks. afstand til læge, for
patienterne.
På baggrund heraf er der bl.a. fundet grundlag for at udvide den samlede kapacitet med én, så
kapaciteten pr. 1.4.2014 er 1.076.

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.
Lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af alle eksisterende praksis 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 til, at lægekapaciteten udvides med én, så den samlede
kapacitet pr. 1.4.2014 er 1.076.
Status
Som tidligere år er der gennemført en høring af praktiserende læger om patientantal. Sidste to års
høringer resulterede i, at der ikke blev udbudt ny kapacitet. Samtidigt har der været ophør uden
praksisoverdragelser. Det betyder, at kapaciteten siden 2011 er faldet fra 1.083 til den nuværende
(pr. 1. oktober) på 1.075.
Den aktive kapacitet er på 1.0461, 7 færre end sidste år. Antallet af ubesatte disponerede kapaciteter2
er steget fra 28 til 29.
Lægekapaciteten i Region Hovedstaden
Antal aktive lægekapaciteter
Antal disponerede ubesatte kapaciteter
I alt

1.046
29
1.075

Høring om patientantal via spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaet blev udsendt d. 23. september 2013 via post og e-mail. Spørgeskemaet er vedlagt i
bilag 1.
PLO-Hovedstaden sendte fire dage inden lancering af spørgeskemaet en mail ud til alle praksis med
et varsel om den forestående høring, varslingsbrevet er vedlagt i bilag 2.
Undersøgelsen blev afsluttet d. 16. oktober 2013. Der er opnået en svarprocent på 78. Det er 11 pct.
point højere end i 2011 og 2012
I undersøgelsen spørges praksis: ”hvor mange patienter ønsker I højst tilmeldt i jeres praksis?”.
Resultatet af det samlede patientantal, som praksis har tilkendegivet at kunne håndtere, er vedlagt i
bilag 3 og 43. Bilag 3 viser kapaciteten, når delepraksis maksimalt kan angive deres aktuelle øvre
åbne/lukke grænse. Bilag 4 viser kapaciteten, når delepraksis frit kan angive et ønsket patientantal.
Det fremgår af bilag 3, at praksis svarer, at de i gennemsnit kan varetage en patientpopulation på
mellem 1.500 og 2.060 afhængig af geografisk område. I alt er der fra praktiserende læger givet
tilsagn om at kunne varetage et antal patienter på 1.896.579.

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.
3
Lægepraksis, der ikke har indsendt en besvarelse, er også omfattet af opgørelsen. Normen på 1600 patienter pr.
kapacitet overføres til det samlede resultat for disse praksis. Hvis der er aftalt lavere normtal, overføres dette
patientantal til det samlede resultat.

Tilmeldte sikrede pr. lægekapacitet
Som i tidligere år er der udarbejdet en oversigt (bilag 3 og 4), som viser hvor mange patienter, der
pr. 1. oktober er tilmeldt i praksis.
Opgørelsen indeholder både antallet af aktive kapaciteter og disponerede, ubesatte kapaciteter i
regionen. Det er derfor en opgørelse af den samlede kapacitet.
Det fremgår, at der har været en tilvækst af tilmeldte sikrede på 15.264 siden 1.10.2012. I alt er der
et antal tilmeldte sikrede i regionen på 1.737.999.
Bispebjerg, Albertslund, Glostrup og Vesterbro har et gennemsnitligt antal tilmeldte sikrede pr.
lægekapacitet på over 1.700.
Halsnæs, Frederikssund, Gribskov og Bornholm har færrest med et gennemsnitligt antal tilmeldte
sikrede pr. kapacitet under 1.530.
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, at de praktiserende læger har tilkendegivet at kunne varetage 158.678 flere
patienter, end hvad der faktisk er tilmeldt hos almen praksis i regionen. En såkaldt overkapacitet.
Tallene viser imidlertid også, at der er områder med risiko for lav lægedækning i det kommende år.
En lav dækning kan medføre øget belastning for lægerne i området, hvilket vil kunne påvirke
service for patienten, f.eks. afstand til lægen.
Følgende bør fremhæves:
- I Dragør og Ishøj er der flere tilmeldte patienter, end hvad lægerne i området har givet
udtryk for at kunne varetage med nuværende kapacitet.
- Et stort antal borgere i Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Ishøj og Dragør søger læge udenfor
deres bopælsområde. Forskellen mellem antallet af tilmeldte patienter og antallet af borgere
med bopæl i et område kan være en indikator for lægedækningen i området (se bilag 5).
- I Dragør, Glostrup og Ishøj har over 80 % af praksis lukket for tilgang (bilag 6).
- Administrationen har kendskab til to enkeltmandspraksis, som ophører pr. 1.1.14 uden
praksisoverdragelse i henholdsvis Brønshøj-Husum og Bispebjerg.
- Der er ikke ifølge høringen uudnyttet kapacitet hos delepraksis i Ishøj, Dragør eller Glostrup
(bilag 4).
Med henblik på at sikre lægedækningen i disse områder foreslås at gøre følgende:
1. Udvide lægekapaciteten med 1, som opslås på ”vestegnen” defineret som Albertslund,
Glostrup, Ishøj og Brøndby. Herefter er lægekapaciteten 1.076. Der udvides ikke i Dragør.
”Underskuddet” i Dragør vurderes at kunne opvejes af ”overskuddet” i Tårnby og det øvrige
Amager. Området følges i 2014.
2. at administrationen genopslår kapaciteter, som bliver ledige ved praksisophør uden
praksisoverdragelse i områderne Bispebjerg og Brønshøj-Husum i perioden 1.1.2014 –

1.10.2014. Hermed forbliver lægekapaciteten i områderne uændret, men områderne sikres
mod en forringelse af lægekapaciteten i løbet af året. Kapaciteten opslås uden en
forudgående høring af eksisterende praksis i området.
3. Tage kontakt til relevante kommuner med henblik på at løse lokaleproblemer i områder med
et lavt antal erhvervslokaler, som er egnede til brug for almen praksis. Erhvervelse af lokaler
er særlig relevant for nye læger, som byder ind på et 0-ydernummer.
I forhold til varetagelse af det nuværende antal sikrede i regionen vurderer administrationen, at
resultatet af opgørelserne samlet set er udtryk for, at der er behov for en udvidelse af kapaciteten
med 1. På denne baggrund indstilles således til bl.a. at udvide kapaciteten med 1 med virkning fra
1.4.2014.
Formidling af resultatet til de praktiserende læger
Der har været en efterspørgsel om at kende til resultatet af høringen og samarbejdsudvalgets
beslutning om fastsættelse af lægedækningen fra praktiserende læger, som har deltaget i
undersøgelsen.
Det foreslås derfor at formidle hovedresultatet fra høringen samt samarbejdsudvalgets beslutning
om lægedækningen til de praktiserende læger på sundhed.dk.

SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING
Ad 1) Tiltrådt.
Ad 2) Tiltrådt.
Ad 3) Tiltrådt.
Ad 4) Tiltrådt.
Et revideret bilag 3 udsendes med protokollen.

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 sikrede i regionen
pr. 1. oktober 2012 fordelt på planlægningsområder – delepraksis svarer indenfor deres åbne/lukkegrænse.

4.

Det samlede resultat af besvarelser af spørgeskema vedrørende patientantal – fri angivelse af patientantal fra
delepraksis.

5.

Fordeling af sikrede efter bopæl sammenholdt med antallet af tilmeldte sikrede.

6.

Andel af praksis lukket for tilgang, fordelt på planlægningsområder.
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