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Lægedækning
Regeringen har to målsætninger for en bedre lægedækning i almen praksis:
 Alle borgere skal have adgang til en fast læge tæt ved deres bopæl.
 Flere læger til almen praksis i lægedækningstruede områder.
Der fastsættes konkrete mål i samarbejde med de enkelte regioner.
”Lægeprognose 2018-2040 – Udbuddet af læger og speciallæger” viser bl.a., at udbuddet
af speciallæger i almen medicin forventes at stige med 51 pct. i perioden fra 2018 til 2040.
I 2025 forventes der knap 5.300 speciallæger i almen medicin, mens der i 2035 forventes
godt 6.500 speciallæger i almen medicin1.
Hvordan vil regeringen sikre bedre lægedækning?
Praksispligt under speciallægeuddannelsen i almen medicin
Regeringen foreslår, at speciallægeuddannelsen i almen medicin omlægges, så den del af
hoveduddannelsen, der foregår i almen praksis, forlænges med op til et halvt år, og sygehusdelen tilsvarende forkortes. Det betyder, at den samlede varighed af uddannelsen er
uændret samtidig med, at initiativet forventes at tilføre flere lægeressourcer til eksisterende praksis i landet. Forslaget skønnes således årligt at bidrage med ca. 290 uddannelseslæger, som hver især bruger et halvt år mere i almen praksis.
Forslaget forudsætter aftale med relevante parter og/eller ændring af relevant regelgrundlag.
Styrket fordeling af uddannelsesforløb
Regeringen foreslår at styrke fordelingen af uddannelsesstillinger med henblik på, at flere
uddannelsesstillinger opslås i bl.a. lægedækningstruede områder. Det kan fx ske ved at
opstille hensyn/kriterier, som skal indgå i videreuddannelsesregionernes fordeling af
uddannelsesforløb i landet. Eksempler på hensyn/kriterier kunne fx være, at
lægedækningstruede områder skal prioriteres i fordelingen af uddannelsesforløb.
Forslaget forudsætter ændring af relevant regelgrundlag og efterfølgende fastsættelse af
hensyn/kriterier.
Målrettede indsatser i lægedækningsudfordrede områder
Regeringen vil give regionerne bedre mulighed for at sætte målrettet ind i
lægedækningstruede områder. Det indebærer bl.a. forslag om at:
- Fremme etableringen af licensklinikker, hvor det er regionen, som står for driften af
klinikken og lægerne dermed får mulighed for at fokusere på patienterne. Det er
attraktivt for læger, der finder springet til klinikejer for stort. Regeringens målsætning
er 10 licensklinikker, hvilket ventes at flytte 10-30 læger til lægedækningstruede
områder.

Anm.: Udvikling ifølge hovedscenariet. Tallene er afrundet. Forudsætninger for fremskrivningerne
er beskrevet i Lægeprognose 2018-2040. Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2019, ”Lægeprognose 20182040. Udbuddet af læger og speciallæger”.
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Lette processen omkring etablering af regionsklinikker i områder, hvor de har svært
ved at tiltrække praktiserende læger, idet kravet om forudgående udbud fjernes.
Give mulighed for at regionerne midlertidigt og ekstraordinært kan yde økonomisk
støtte til fx ansættelse af praksispersonale mod at en praktiserende læger tager
væsentligt flere patienter i sin klinik.

Næste skridt
Flere initiativer kræver tæt dialog med relevante aktører på området. Flere initiativer
kræver ændring af relevant regelgrundlag.
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