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Side 2 

 

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark 
 

Almen praksis er borgerens primære indgang til sundhedsvæsenet i Danmark, og den alment 

praktiserende læge udfører vigtige funktioner både som generalist og leverandør af 

sundhedsydelser samt som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen.  

Formålet med denne analyse er at beskrive almen praksissektoren i Danmark med data 

tilgængelige i centrale sundhedsregistre. Analysen giver et overblik over sektoren, hvor der ses 

på forskelligheder på tværs af regioner, praksistyper og i udvalgte tilfælde kommuner. 

Analysen giver en karakteristik af sektoren og berører lægetæthed, organisering og aktivitet 

med fokus på 2014. For udvalgte faktorer sammenlignes almen praksis i 2014 med 1996 og 

2004 for at belyse udviklingen inden for sektoren.  

Analysen kommer således ind på følgende temaer 1) lægetæthed, 2) karakteristik af praksis, 3) 

karakteristik af læger tilknyttet almen praksis, 4) kontaktaktivitet og honorar i almen praksis 

samt 5) sammenligning af almen praksis i 1996 og 2004 med 2014.1 

 

Hovedresultater 

1. Lægetæthed 

 På landsplan er der knap 1.980 praksis, som dækker over knap 3.500 

”fuldtidslægekapaciteter”. 

 På regionsniveau svarer andelen af fuldtidslæger i høj grad til befolkningsandelen. Set 

ift. befolkningsandelen er der relativt flere praksis i Region Hovedstaden; det skyldes, 

at Region Hovedstaden har den største andel solopraksis. 

 I Region Syddanmark er der gennemsnitligt 1.520 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, 

mens der, med 1.714, er flest i Region Nordjylland. I Region Nordjylland har godt 

halvdelen af praksis mere end 1.650 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, og 20 pct. har 

over 2.000. 

 For praksistypen delepraksis ses det største gennemsnitlige antal tilmeldte patienter 

med 1.720 patienter pr. fuldtidslæge, mens kompagniskabspraksis, med 1.563 

tilmeldte patienter pr. læge, har færrest. 

2. Karakteristik af praksis 

 På landsplan er solopraksis den mest udbredte praksistype. Den største andel af 

fuldtidslæger er dog beskæftiget i kompagniskabspraksis. 

 Lidt over halvdelen af landets praksis uddanner læger, og særligt dele- og 

kompagniskabspraksis har uddannelseslæger. 

 På landsplan er 37,3 pct. af praksis lukket for tilgang af patienter ved indgangen af 

2014. I Region Syddanmark gælder det 25 pct., mens der i Region Nordjylland er 

lukket for tilgang af patienter i godt 65 pct. af praksis. 

                                                      
1 Se bilag 6 for opgørelser for perioden 1996 til 2014. 
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3. Karakteristik af læger tilknyttet almen praksis – alder og køn  

 Den gennemsnitlige alder for læger tilknyttet almen praksis er 53 år. På aldersgrupper 

fordeler lægerne sig således, at 37 pct. er 55-64 år, mens 12 pct. er 65 år eller derover. 

 I Region Nordjylland er 41 pct. af lægerne under 55 år, mens det tilsvarende gælder 

56 pct. af lægerne i Region Syddanmark. 

 Ses på praksistype er gennemsnitsalderen for læger i kompagniskabs- og delepraksis 

hhv. 51 år og 52 år, mens gennemsnitsalderen for solopraksislæger er 55-57 år. 

 På landsplan er 47,7 pct. af lægerne i almen praksis kvinder. I Region Hovedstaden er 

det 52,2 pct., mens det i Region Nordjylland er 38,4 pct. 

4. Aktivitet og honorar  

 Praksis i Region Nordjylland og Region Syddanmark har den højeste kontaktaktivitet 

i 2014 med gennemsnitligt ca. 52 kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag2, hvoraf 30 

kontakter er ”fysiske”, såsom almindelige konsultationer og helbredsundersøgelser af 

gravide mv. Samtidig er det i delepraksis, at der er flest kontakter pr. fuldtidslæge pr. 

dag, herunder også flest fysiske kontakter.  

 Det samlede årlige honorar pr. fuldtidslæge på 2,0 mio. kr. fordeler sig gennemsnitligt 

på 0,64 mio. kr. i basishonorar (beregnet pba. antal tilmeldte patienter primo 2014) og 

1,36 mio. kr. i samlet ydelseshonorar (honorar for kontaktydelser og tillægsydelser).  

 Det samlede honorar er gennemsnitligt højest i Region Nordjylland og lavest i Region 

Hovedstaden.  

 Ses på praksistype er det på tværs af alle regioner, delepraksis, der har det højeste 

samlede honorar pr. fuldtidslæge, mens solopraksis generelt har det laveste. 
 

5.  Ændringer i almen praksis fra 1996 til 2014 

 Antallet af praksis er faldet med godt 10 pct. 

 Andelen af praksis med én tilknyttet læge er faldet samtidig med, at der er sket en 

stigning i andelen af større praksis med minimum tre læger tilknyttet. 

 Der er sket en stigning i andelen af kvindelige læger (fra 31,8 til 47,7 pct.). 

 

Analysen er baseret på oplysninger fra Yderregisteret og Sygesikringsregisteret. Opgørelserne 

inkluderer praksis, der har fået tildelt et ydernummer af regionerne, og som pr. januar 2014 

har tilknyttede læger og tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter, jf. Yderregisteret og 

Sygesikringsregisteret. Analysen er igangsat i 2015, hvorfor udgangspunktet er 2014. 

 

Yderligere information om afgrænsning af data mv. kan ses i Bilag 7. 

                                                      
2 Baseret på et normtal på 216 arbejdsdage pr. år, jf. SKATs beregningsgrundlag af f.eks. befordringsfradrag. 
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1. Lægetæthed 

1.1 Overordnet beskrivelse af almen praksis 

Indledningsvist belyses antal praksis, antal fuldtidslægestillinger og antal tilknyttede 

lægepersoner samt praksistype. 

I januar 2014 var der på landsplan 1.976 almen praksis i Danmark. De 1.976 praksis havde i 

alt 3.497 fuldtidslæger (kapaciteter) og 3.793 tilknyttede lægepersoner3, jf. tabel 1. 

 
Tabel 1. Antal praksis, fuldtidslæger, læger i almen praksis, regioner 2014 

I alt

Praksis 

(ydernumre)
1.976* 727 (36,8) 404* (20,4) 184* (9,3) 278* (14,1) 383* (19,4)

Fuldtidslæger 

(kapaciteter)
3.497 1.062 (30,4) 812 (23,2) 339 (9,7) 495 (14,2) 789 (22,6)

Lægepersoner** 3.793 1.208 (31,8) 834 (22,0) 336 (8,9) 551 (14,5) 864 (22,8)

Borgere***          

(i 1.000)
5.613 1.743 (31,1) 1.274 (22,7) 580 (10,3) 816 (14,5) 1.200 (21,4)

Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.)

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkninger:  
*Inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 10 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det samlede antal praksis er 1.966.  
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis.  Opgøres ikke for regionsklinikker på 
baggrund af centrale sundhedsregistre. 
***Borgere pr. 1. januar 2014. 

Overordnet set svarer fordelingen af læger på tværs af regioner til befolkningsfordelingen. 

Region Hovedstaden havde i 2014 36,8 pct. af landets praksis og 30,4 pct. af fuldtidslægerne, 

mens Region Midtjylland og Region Syddanmark hver især rådede over omkring 20 pct. af 

                                                      
3 Samtlige læger tilknyttet praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang en periode i 2014 den enkelte læge er tilknyttet den specifikke praksis.  

Til beskrivelsen af almen praksissektorener bl.a. anvendt en ny version af Yderregisteret, der indeholder 

oplysninger om praksis fra 2014 og frem.   

 Der er afgrænset til ydernumre med ydertypen almen lægegerning og hovedspeciale i almen medicin 

med første opgørelsesdato i 2014. Der er yderligere afgrænset til ydernumre med tilknyttede læger og 

mindst 200 tilmeldte patienter.  

På baggrund af denne afgrænsning opgøres: 

 

o Antal praksis – er antal almen praksis ydernumre. 

o Antal fuldtidslægestillinger – er baseret på oplysninger om den samlede kapacitet, og angives som 

fuldtidslæger. En kapacitet svarer til en fuldtidslæge. Der kan være flere fuldtidslæger pr. 

ydernummer, og flere læger (målt i hoveder) kan tilsammen dække en fuldtidslægestilling. 

o Antal læger – er antal læger, der, jf. Yderregisteret, er tilknyttet en almen praksis pr. 1. januar 2014, 

uanset om der er tale om en fuldtidsstilling eller deltidsstillinger og uanset, om lægen har speciale 

i almen medicin. Fuldtids- og deltidsstillinger tæller således med samme vægt, og opgørelsen skal 

bruges med forsigtighed i forhold til at vurdere udviklingen i arbejdsudbuddet i sektoren. Det kan 

derfor også forekomme, at antal af læger tilknyttet en praksis overstiger antallet af fuldtidslæger.  
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praksis og 23 pct. af fuldtidslægerne. Region Sjælland og Region Nordjylland havde hhv. 14 

pct. og 9 pct. af praksis og fuldtidslæger.  

 

 
 

Praksis inddeles i opgørelsen i følgende praksistyper4: 

o Solopraksis. 

o Solopraksis med samarbejde (samarbejdspraksis eller netværkspraksis). 

o Kompagniskabspraksis (praksis der ejes og drives af flere læger under samme ydernummer). 

o Delepraksis (kan både være solopraksis eller kompagniskab med særlig tilladelse til, at to eller flere 

læger driver og ejer én fuldtidspraksis). 

o Regionsklinikker (der ejes og drives af en region vha. ansat personale, mhp. at sikre lægedækning 

i fx yderområderne). 
 

Opdelt efter praksistype var der i 2014 flest solopraksis (uden samarbejde) (42,5 pct.), efterfulgt 

af kompagniskabspraksis (35,8 pct.), jf. tabel 2. Solopraksis med samarbejde udgjorde 12,3 pct. 

af praksis i 2014, mens 8,9 pct. var delepraksis og 0,5 pct. regionsklinikker. Der var 1.962 

fuldtidslæger beskæftiget i de 707 kompagniskabspraksis, svarende til 56,1 pct. af den samlede 

kapacitet i almen praksis i 2014. Solopraksis rådede til sammenligning over 849 fuldtidslæger, 

svarende til 24,3 pct. Overordnet set svarer andelen af tilmeldte patienter nogenlunde overens 

med antallet af fuldtidslæger på tværs af praksistype. 

 
Tabel 2. Antal praksis, fuldtidslæger og læger i almen praksis, praksistype 2014 

I alt

Praksis 

(ydernumre)
1.976* 839 (42,5) 244 (12,3) 176 (8,9) 707 (35,8) 10 (0,5)

Fuldtidslæger 

(kapaciteter)
3.497 849 (24,3) 252 (7,2) 414 (11,8) 1.962 (56,1) 20 (0,6)

Lægerpersoner** 3.793 888 (23,3) 270 (7,1) 617 (16,2) 2.018 (53,0)

Tilmeldte 

patienter (i 1.000) 

***          

5.591 1.373 (24,6) 412 (7,4) 712 (12,7) 3.066 (54,8) 28 (0,5)

***

Solo
Solo m. 

samarb.
Dele Kompagniskab Regionsklinik

Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.)

Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkninger:  
*Inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 10 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det samlede antal praksis er 1.966. 
 **Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
***Opgøres ikke for regionsklinikker på baggrund af centrale sundhedsregistre. 

 

Figuren nedenfor viser fordelingen af praksis efter praksistype på tværs af de fem regioner. På 

landsplan samt i Region Sjælland og i Region Hovedstaden var solopraksis den mest udbredte 

praksisform, mens kompagniskabspraksis var mest udbredt i Nordjylland (45,7 pct.), 

Syddanmark (44,4 pct.) og Midtjylland (42,6 pct.), jf. figur 1. Region Hovedstaden havde en 

mindre andel kompagniskabspraksis end de øvrige regioner, men havde til gengæld en større 

                                                      
4 Pr. 1.9.2014 er det blevet muligt for regionerne at udbyde drift af praksis til private leverandører, jf. sundhedslovens § 227. Da opgørelsen tager udgangspunkt i januar 2014 indgår 
denne praksistype ikke. 
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andel solopraksis, der samlet set (med og uden samarbejde) svarer til 67,2 pct. af regionens 

praksis. 

Figur 1. Fordeling af praksis efter praksistype og region (pct.), 2014 
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning:  
Antal praksis angivet i parentes inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 10 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det 
samlede antal praksis er 1.966. 

Der var regionsklinkker i fire regioner i 2014 (se figur 1), og praksistypen var mest anvendt i 

Region Nordjylland og Region Sjælland, der hver havde fire regionsklinikker. På baggrund af 

det forholdsvis lille antal regionsklikker og den anderledes organisering i forhold til de øvrige 

praksistyper, udelades regionsklinikkerne i de følgende analyser.5 

1.2 Patienter tilmeldt praksis 

I det følgende ses på fordeling af patienter i almen praksis. Der var 5,56 mio. gruppe-1 sikrede 

patienter tilmeldt de 1.966 almen praksis, svarende til 99 pct. af befolkningen pr. 1. januar 

2014. Antal tilmeldte patienter opgøres pr. fuldtidslæge i praksis.  

Normtallet for antal patienter pr. fuldtidslæge i almen praksis er 1.600, og størstedelen af 

praksis havde mellem 1.200 og 2.000 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, men der var også en 

del praksis med hhv. færre eller flere patienter pr. fuldtidslæge, jf. figur 2.  

Der var flest patienter pr. fuldtidslæge i Region Nordjylland, hvor gennemsnittet var 1.714 i 

forhold til 1.600 på landsplan, jf. figur 3. I Region Midtjylland og Syddanmark var der i 

gennemsnit hhv. 1.563 og 1.520 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.  

 

                                                      
5 Analysen vedrører dermed i alt 1.966 praksis med 3.477 fuldtidslæger og 3.793 læger. 
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Figur 2. Tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, 2014 
Figur 3. Gennemsnitligt antal tilmeldte patienter pr. 
fuldtidslæge, regioner 2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 

 

Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Antal praksis angivet i parentes. 

I Region Nordjylland havde omkring halvdelen af praksis mere end 1.650 tilmeldte patienter 

pr. fuldtidslæge i 2014, og i 20,0 pct. praksis var der minimum 2.000 tilmeldte patienter pr. 

fuldtidslæge, jf. figur 4. I Region Syddanmark havde 4,0 pct. af praksis mere end 2.000 tilmeldte 

patienter pr. fuldtidslæge, mens 18,0 pct. havde under 1.250 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. 

Fordelt på kommuneniveau havde en stor del af de nordjyske kommuner således over 1.650 

tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i 2014. Det samme ses i en række kommuner i Region 

Hovedstaden og Region Sjælland samt i Odense Kommune, jf. figur 5. De fleste sønderjyske 

og sydfynske kommuner havde under 1.500 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. 
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Figur 4. Fordeling af praksis efter antal tilmeldte 
patienter pr. fuldtidslæge, regioner 2014 

Figur 5. Antal tilmeldte patienter pr. fuldstidslæge, 
kommuner 2014 

 
 
 

 

 

Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal praksis angivet i parentes. 

Fordelt efter praksistype var der gennemsnitligt flere tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i 

solopraksis (solo: 1.617, solo m. samarbejde: 1.636) end i kompagniskabspraksis (1.563), jf. figur 

6. Delepraksis havde det højeste gennemsnitlige antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge 

(1.720), og andelen af delepraksis med mere end 1.650 patienter pr. fuldtidslæge er også større 

end blandt de øvrige praksistyper, jf. figur 7.  

Figur 6. Antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, 
praksistype 2014 

Figur 7. Fordeling af praksis efter antal tilmeldte 
patienter pr. fuldtidslæge, praksistype 2014 

 

1.617

1.636

1.720

1.563

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

Solopraksis

(839)

Solo m. samarb.

(244)

Delepraksis

(176)

Kompagniskab

(707)

Antal

Patienter  pr. fuldtidslæ ge (gns.) Landsgennemsnit
 

 

 

14,7
9,0 12,3

19,4

15,6

8,5

26,0

21,5

27,0

34,1

27,6

31,6 38,5

42,6

27,6

12,8 9,8
14,8

6,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Solopraksis

(839)

Solo m.

samarb. (244)

Deleprak sis

(176)

Kompagniskab

(707)

< 1.250 1.250-1.499 1.500-1.649 1.650-2.000 > 2.000

 

Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal praksis angivet i parentes. 
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2. Praksiskarakteristika 

I det følgende afsnit beskrives karakteristika vedr. praksis, herunder antal fuldtidslæger i 

praksis, ansat klinikpersonale, deltagelse i uddannelse af læger og status vedrørende tilgang af 

patienter. Alle parametre opgøres på regionsniveau og efter praksistype.  

På landsplan var der gennemsnitligt 1,8 fuldtidslæge pr. praksis. I Region Hovedstaden var der 

1,5 fuldtidslæge pr. praksis, mens praksis i Region Midtjylland og Region Syddanmark i 

gennemsnit havde henholdsvis 2,0 og 2,1 fuldtidslæge pr. praksis, jf. figur 8.  

Figur 8. Gennemsnitligt antal fuldtidslæger pr. praksis, regioner 2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 

Nedenstående figur viser andelen af praksis med ansat klinikpersonale. Opgørelsen fortæller 
alene, om der er ansat klinikpersonale i praksis eller ej, og ikke antallet af ansatte eller ansattes 
funktioner i praksis. Opgørelsen er således ikke afgrænset til sundhedsfagligt personale, og på 
denne baggrund vil praksis, der har en sekretær eller en sygeplejerske ansat, indgå i andelen af 
praksis med ansat klinikpersonale på samme vis.  

På landsplan var der ansat klinikpersonale i størstedelen af praksis i 2014 (93,4 pct.), og dette 
gjaldt i særlig høj grad i Region Midtjylland og Region Nordjylland, jf. figur 9. Andelen af praksis 
med ansat klinikpersonale er mindst blandt solopraksis uden samarbejde, jf. figur 10. 
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Figur 9. Andel praksis med ansat klinikpersonale, 
regioner 2014 

Figur 10. Andel praksis med ansat klinikpersonale, 
praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
Antal ansat klinikpersonale og antal timer i praksis opgøres ikke pba. centrale sundhedsregistre. 

Lidt over halvdelen af landets praksis deltog i uddannelse af læger i 2014 (52,2 pct.). På tværs 

af regioner var andelen af praksis, der uddanner læger mindre i Region Hovedstaden (42,5 pct.) 

end i de øvrige regioner, jf. figur 11, og dette gør sig gældende på tværs af praksistyper med 

undtagelse af solopraksis med samarbejde, jf. figur 12.  

Figur 11. Praksis der uddanner læger, regioner 2014 
Figur 12. Praksis der uddanner læger, regioner og 
praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 

På landsplan var 37,3 pct. af praksis lukket for tilgang af patienter pr. 1. januar 2014. Den 

største andel praksis med lukket for tilgang af patienter var at finde i Region Nordjylland (66,7 

pct.), mens omkring 25 pct. af praksis havde lukket for tilgang af patienter i Region 

Syddanmark, jf. figur 13. I en stor del af kommunerne i Region Nordjylland, samt drypvist andre 

steder i landet, bl.a. flere steder i Region Sjælland og Region Hovedstaden, havde mere end 

halvdelen af praksis i kommunen lukket for tilgang af patienter, jf. figur 14. 
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Figur 13. Praksis med lukket for tilgang af patienter, 
regioner 2014 

Figur 14. Praksis med lukket for tilgang af patienter, 
kommuner 2014 

 
 

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
Oplysning om lukket for tilgang af patienter er en status pr. 1. januar 2014, denne status kan ændre sig løbende. 

Almindeligvis er praksis lukket for tilgang af patienter som følge af enten a) ønske fra praksis 

selv, når der er minimum 1.6006 tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter pr. fuldtidslæge, eller b) 

automatisk som følge af, at antal tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter pr. fuldtidslæge har 

krydset den øvre lukkegrænse på 2.700. Status vedr. åben/lukket vil ændre sig løbende, fx ved 

tilgang hhv. afgang af tilmeldte patienter. 

3. Karakteristik af læger i almen praksis 

I dette afsnit ses på karakteristika for de 3.7937 lægepersoner tilknyttet almen praksis i 2014, 

dvs. ikke afgrænset til fuldtidslæger.  

3.1 Alder 

Herunder ses på alderen for læger tilknyttet almen praksis. Det bemærkes, at opgørelser 

omfatter samtlige læger tilknyttet den enkelte praksis i 2014, uanset hvor mange timer og for 

hver lang en periode de er tilknyttet. Desuden er der ikke afgrænset til læger med speciale i 

almen praksis, bl.a. indgår oplysninger vedr. omkring 200 praksisreservelæger. På landsplan 

var gennemsnitsalderen 53 år. I tre regioner var gennemsnitsalderen den samme som på 

landsplan, mens læger tilknyttet almen praksis var ældre i Region Nordjylland (gennemsnitligt 

55 år) og yngre i Region Syddanmark (52 år), jf. figur 15.  

                                                      
6 Normtallet for patienter pr. fuldtidslæge 
7 Ikke inkluderet lægepersoner tilknyttet Regionsklinikker.  
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Figur 15. Læger fordelt efter alder, regioner 2014 

 

Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.  
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
I yderpunkter for alder indgår minimum fem lægepersoner, der grupperes som x år eller derover/derunder. Fx er den højeste opgjorte lægealder i Region 
Hovedstaden 75 år eller derover. 

På landsplan var 37,0 pct. af lægerne mellem 55 og 64 år, og 12,2 pct. var 65 år og derover, jf. 

figur 16. Således var der i 2014 mere end 10 pct. af lægerne i almen praksis, der havde nået 

folkepensionsalderen, herudover vil en 1 ud af 3 læger nå folkepensionsalderen inden for 10 

år. Den største andel læger på 55 år og derover ses i Region Nordjylland, jf. figur 17. 

Figur 16. Aldersfordeling læger, 2014 Figur 17. Aldersfordeling læger, regioner 2014 
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 2014, uanset hvor 
mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 

Nedenstående kommunekort viser fordelingen af andel læger i almen praksis, der hhv. var over 

folkepensionsalderen og hhv. 55 år og derover på opgørelsestidspunktet i 2014. I alle regioner 
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var der kommuner, hvor læger i folkepensionsalderen udgjorde mere end 20 pct. af lægerne i 

almen praksis, jf. figur 18.  

De højeste andele af læger i pensionsalderen ses i Lolland Kommune og Kalundborg 

Kommune (se bilag 1).  

Læger på 55 år og derover udgjorde mere end 60 pct. af lægerne i almen praksis i en del 

kommuner, jf. figur 19. De højeste andele ses i Lemvig, Morsø og Dragør (se bilag 2). 

Figur 18. Andel læger på 65 år og derover, 2014 Figur 19. Andel læger på 55 år og derover, 2014 

  

Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 2014, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
Tre kommuner med mindre end fem læger tilknyttet almen praksis er angivet med ’Ingen data’. 

Nedenfor ses alder for læger i almen praksis opdelt efter praksistype. Læger i solopraksis var 

gennemsnitligt ældre end læger i de øvrige praksistyper i 2014, jf. figur 20 og 21.  
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse 
Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 2014, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
 

Bilag 3 giver yderligere oplysning om fordeling af lægernes alder efter region og praksistype. 

 

3.2 Køn 

I 2014 var 47,7 pct. af lægerne i almen praksis kvinder. Med 52,2 pct. kvindelige læger havde 

Region Hovedstaden den højeste andel af kvindelige læger, mens andelen i Region Nordjylland 

var 38,4 pct., jf. figur 22. På tværs af praksistype var andelen af kvindelige læger størst i 

delepraksis og kompagniskaber, og mindst i solopraksis. Region Nordjylland havde den 

mindste andel kvindelige læger uanset praksistype, mens Region Hovedstaden modsat havde 

den største, jf. figur 23. 

Figur 22. Andel kvindelige læger, regioner 2014 
Figur 23. Andel kvindelige læger, fordelt efter 
regioner og praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 2014, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
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4. Aktivitet i 2014 

I det følgende ses på kontaktaktiviteten i de 1.966 praksis, og der ses på antallet af kontakter i 

alt samt opdelt på hhv. fysiske kontakter (omfattende konsultationer, sygebesøg og andet 

fysisk fremmøde, fx helbredsundersøgelser) samt telefon- og e-mailkonsultationer. 

Kontakter opgøres dels pr. fuldtidslæge (kapacitet) pr. arbejdsdag8 og pr. tilmeldt patient pr. 

år. 

4.1 Kontakter pr. fultidslæge 

På landsplan var der gennemsnitligt 49,3 kontakter pr. fuldtidslæge pr. arbejdsdag i de 1.966 

praksis i 2014 (se bilag 4). Fysiske kontakter, herunder almindelige konsultationer, øvrige 

fysiske fremmøder og sygebesøg, udgjorde 28,1 af kontakterne, mens der gennemsnitligt var 

14,9 telefonkonsultationer og 6,3 e-mailkonsultationer pr. fuldtidslæge pr. dag. 

Fordelt efter region var det laveste gennemsnitlige antal kontakter i Region Hovedstaden 

(47,6), mens Region Sjælland og Region Nordjylland havde flest kontakter pr. fuldtidslæge, jf. 

figur 24. 

Fordelt efter praksistype havde delepraksis det højeste antal gennemsnitlige kontakter pr. 

fuldtidslæge, hvilket gjorde sig gældende både for fysiske kontakter, telefonkonsultationer og 

e-mailkonsultationer. Det højeste antal telefonkonsultationer ses i solopraksis, som også har 

færrest fysiske kontakter, jf. figur 25.  

Figur 24. Kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, regioner 2014 
Figur 25. Kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, 
praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding.  
Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens aktiviteten er for hele 2014, hvormed den gennemsnitlige aktivitet pr. fuldtidslæge kan 
undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 
Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide 
og børn samt særlige vaccinationsydelser. 

                                                      
8 Der er anvendt et normtal for antal arbejdsdage pr. år på 216 dage, jf. SKATs beregningsgrundlag for fx befordringsfradrag. 
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I bilag 4 ses yderligere oplysning om antal kontakter pr. fuldtidslæge fordelt efter region og 

praksistype. 

4.2 Kontakter pr. patient 

Nedenfor opgøres aktiviteten i de 1.966 praksis som gennemsnitligt antal kontakter pr. tilmeldt 

patient pr. år. 

I 2014 var der gennemsnitligt 6,7 kontakter pr. tilmeldt gruppe-1 sikret patient i almen praksis 

(se bilag 5). 

Gruppe-1 sikrede patienter i Region Hovedstaden havde gennemsnitligt 6,3 kontakter til 

almen praksis om året, hvilket var lavere end i de øvrige regioner. Til sammenligning var det 

gennemsnitlige antal kontakter pr. patient i Region Sjælland og Region Syddanmark 7,0, jf. figur 

26. Forskellen på tværs af regioner ses i antallet af fysiske kontakter og telefonkonsultationer, 

mens brugen af e-mailkonsultationer er stort ses ens. 

Det gennemsnitlige antal kontakter pr. tilmeldt patient var stort set det samme uanset 

praksisform (6,6-6,8 kontakter), jf. figur 27. Det gennemsnitlige antal telefonkonsultationer pr. 

patient var lidt højere i solopraksis og solopraksis med samarbejde end de øvrige praksistyper, 

mens der omvendt var lidt flere fysiske kontakter i delepraksis og kompagniskabspraksis. 

Tendensen til, at der er flere telefonkonsultationer pr. patient i solopraksis, ses på tværs af 

regioner (se bilag 5 med yderligere oplysning om kontakter pr. tilmeldt patient fordelt efter 

region og praksistype).  

Figur 26. Kontakter pr. patient pr. år, regioner 2014 Figur 27. Kontakter pr. patient pr. år, praksistype 2014 

 
  

Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte 
kontakttyper pga. afrunding.  
Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens aktiviteten er for hele 2014, hvormed den gennemsnitlige aktivitet pr. patient kan 
undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 
Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide 
og børn samt særlige vaccinationsydelser. 

4.3 Honorar i almen praksis 

Praksis modtager et kvartalsvist basishonorar pr. patient tilmeldt praksis, og honoreres pr. 

almen praksis ydelse (ydelseshonorar). 
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Nedenfor opgøres det årlige honorar pr. fuldtidslæge i praksis i 2014, opdelt på det beregnede 

basishonorar9 og det gennemsnitlige samlede honorar for almen praksis ydelser (samlet 

ydelseshonorar). På landsplan var det gennemsnitlige basishonorar pr. fuldtidslæge omkring 

0,64 mio. kr., mens det gennemsnitlige samlede ydelseshonorar var 1,36 mio. kr. pr. 

fuldtidslæge, jf. figur 28.  

Region Nordjylland havde i 2014 det højeste gennemsnitlige samlede honorar (basishonorar 

og samlet ydelseshonorar) pr. fuldtidslæge, jf. figur 28. Med undtagelse af i solopraksis med 

samarbejde, havde praksis i Region Nordjylland det højeste gennemsnitlige samlede honorar 

pr. fuldtidslæge uanset praksistype, jf. figur 29. 

Figur 28. Samlet honorar pr. fuldtidslæge i praksis opdelt på basishonorar og samlet ydelseshonorar, regioner 
2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.  
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Samlet honorar omfatter beregnet basishonorar pr. tilmeldt patient og ydelseshonorar for både kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) samt 
eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve). 
Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens honorar er for hele 2014, hvormed det gennemsnitlige honorar pr. fuldtidslæge kan 
undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 

  

                                                      
9 Beregnet på baggrund af oplysning om kvartalsvist basishonorar fra takstmappen for april 2014 og antal patienter tilmeldt praksis. 
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Figur 29. Samlet honorar pr. fuldtidslæge, regioner og praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.  
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Samlet honorar omfatter beregnet basishonorar pr. tilmeldt patient og ydelseshonorar for både kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) samt 
eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve). 
Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens honorar er for hele 2014, hvormed det gennemsnitlige honorar pr. fuldtidslæge kan 
undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 

 

Nedenstående figurer viser det samlede ydelseshonorar (dvs. eksklusive basishonorar) pr. 

tilmeldt patient i 2014. Det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. tilmeldt patient var omkring 850 

kr. på landsplan, jf. figur 30. 

Det højeste samlede ydelseshonorar pr. patient i 2014 sås i Region Syddanmark, jf. figur 30, 

hvilket gjorde sig gældende inden for alle praksistyper undtagen delepraksis, jf. figur 31. Uanset 

praksistype havde Region Hovedstaden det laveste samlede ydelseshonorar pr. patient. 

Figur 30. Samlet ydelseshonorar pr. patient, regioner 2014 
Figur 31. Samlet ydelseshonorar pr. patient, regioner 
og praksistype 2014 
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Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
Samlet ydelseshonorar omfatter honorar for kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) og for eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve) og 
er eksklusive basishonorar. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens samlet ydelseshonorar er for hele 2014, hvormed det gennemsnitlige 
ydelseshonorar pr. patient kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 
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5. Sammenligning af almen praksis i 1996, 2004 og 2014 

Nedenfor sammenholdes oplysninger om almen praksis i 1996, 2004 og 2014. I bilag 6 ses 

oplysninger for samtlige år i perioden 1996-2014. 

Nogle af tallene afviger fra den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (afsnit 1-4), hvilket 
skyldes, at den version af Yderregisteret, der er anvendt i den øvrige analyse alene er tilgængelig 
fra og med 2014. Hermed har det været nødvendigt at anvende en tidligere version af 
Yderregisteret til beskrivelsen af almen praksis i perioden 1996 til 2014.  

Tabel 3. Sammenligning af almen praksis i 1996, 2004 og 201410* 

Ændring 

fra 1996 til 

2014

Antal praksis ↓

Antal læger tilknyttet almen 

praksis
 ** ↑

Patienter pr. læge
**

 i almen 

praksis
↓

Fordeling af praksis efter antal 

tilknyttede læger
**

, antal (pct.)

1 1.487 (67,9) 1.395 (63,3) 1.032 (53,1) ↓

2 435 (19,9) 447 (20,3) 416 (21,4) -

3 162 (7,4) 203 (9,2) 259 (13,3) ↑

4+ 106 (4,8) 158 (7,2) 237 (12,2) ↑

Antal læger
**

 pr. praksis (gns.) ↑

Alder

Gennemsnitsalder, år ↑

Aldersgruppe, antal (pct.)

< 40 år 125 (3,8) 147 (4) 328 (8,8) ↑

40-49 år 1.515 (45,5) 989 (27,2) 1.041 (27,8) ↓

50-59 år 1.392 (41,8) 1.830 (50,4) 1.150 (30,8) ↓

60-69 år 283 (8,5) 648 (17,8) 1.147 (30,7) ↑

70+ år 12 (0,4) 18 (0,5) 73 (2) ↑

Køn lægeperson, antal (pct.)

Kvinder 726 (21,8) 1.170 (32,2) 1.794 (48) ↑

Mænd 2.601 (78,2) 2.462 (67,8) 1.945 (52) ↓

1996 2004 2014

2.190 2.203 1.944

Lægetæthed

Organisering

Lægekarakteristika

3.327 3.632 3.739

1.543 1.463 1.480

50 53 53

1,5 1,6 1,9

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.  
*Til denne opgørelse er anvendt en anden version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (se dokumentation) mhp. at opnå 
størst mulig historisk sammenlignelighed. 
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis.  

                                                      
10Antallet af praksis afviger fra de 1.976 i den øvrige analyse, hvilket skyldes dels, at de 10 regionsklinikker ikke er medtaget i ovenstående tabel og dels, at opgørelsesdatoen fra den 
anvendte version af Yderregisteret er opgjort på et andet tidspunkt. Antal tilmeldte patienter pr. læge i 2014 er lavere end antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i den øvrige analyse, da 
der er flere læger tilknyttet almen praksis end fuldtidslæger (kapaciteter). 
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Antallet af praksis er stort set uændret fra 1996 til 2004, men er efterfølgende faldet fra 2.203 

i 2004 til 1.9449 i 2014, svarende til et fald på 11,8 pct. Omvendt er antal læger tilknyttet almen 

praksis i samme periode steget med ca. 12 pct. Det gennemsnitlige antal tilmeldte patienter pr. 

læge tilknyttet praksis er faldet fra 1996 til 2004, og har ikke ændret sig væsentligt fra 2004 til 

2014, jf. tabel 3. 

Der ses en ændring i organiseringen af almen praksis, idet andelen af praksis med én tilknyttet 

læge er faldet fra knap 68 pct. i 1996 til 63,4 pct. i 2004, med et yderligere fald til 53,1 pct. i 

2014. Samtidig er der sket en udvikling i andelen af praksis med mere end tre læger tilknyttet. 

I 1996 havde 12,2 pct. af praksis minimum tre læger tilknyttet, hvilket i 2004 var steget til 16,4 

pct. og i 2014 gælder det 25,5 pct., jf. tabel 3. 

Gennemsnitsalderen for læger tilknyttet almen praksis er steget fra 50 år i 1996 til 53 år i 2004, 

mens der ikke ses en yderligere stigning fra 2004 til 2014. Når der ses på alderskategorier, er 

der sket en stigning i andelen af læger under 40 år, fra omkring 4 pct. i 1996 og 2004 til 8,8 

pct. i 2014, samt en stigning i andelen af læger over 59 år, fra 9,0 pct. i 1996 til 18,3 pct. i 2004 

til 32,7 pct. i 2014, jf. tabel 3. Tabel 4 nedenfor viser udvalgte aktivitetstal for praksis i 2004 og 

2014.   

Tabel 4. Sammenligning af aktiviteten og ydelseshonoraret i almen praksis i 2004 og 2014* 

2004 2014

Ændrin

g 2004 

til 2014

Antal læger tilknyttet almen praksis
** 3.632** 3.739** ↑

Antal gruppe-1 sikrede patienter tilmeldt 5.312.130 5.532.175 ↑

Kontakter
***

 samlet 32.262.352*** 35.489.665*** ↑

Kontakter
***

 pr. læge pr. dag (gns.) 41,1*** 43,9*** ↑

Kontakter
***

 pr. patient (gns.) 6,1*** 6,4*** ↑

Antal alm. konsultationer 17.556.240 19.150.732 ↑

Alm. konsultationer pr. læge (gns.) 22,4 23,7 ↑

Alm. konsultationer pr. patient (gns.) 3,3 3,5 ↑

Antal sygebesøg 533.923 393.271 ↓

Sygebesøg pr. læge (gns.) 0,7 0,5 ↓

Sygebesøg pr. patient (gns.) 0,10 0,07 ↓

Antal telefonkonsultationer 14.110.887 11.231.593 ↓

Telefonkonsultationer pr. læge (gns.) 18,0 13,9 ↓

Telefonkonsultationer pr. patient (gns.) 2,7 2,0 ↓

Antal e-mailkonsultationer 61.482 4.713.619 ↑

E-mailkonsultationer pr. læge (gns.) 0,1 5,8 ↑

E-mailkonsultationer pr. patient (gns.) 0,01 0,85 ↑

Samlet ydelseshonorar (gns.) 4,12 mia.
 
kr.**** 4,73 mia. kr ↑

Gennemsnitligt ydelseshonorar pr. læge 1,13 mio. kr.***** 1,27 mio. kr.***** ↑

Gennemsnitligt ydelseshonorar pr. patient 775 kr. 855 kr. ↑
 

Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
*Til denne opgørelse er anvendt en anden version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (se dokumentation). 
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
*** Kontakter er her defineret smallere end i den øvrige analyse, og omfatter alene de specifikke kontaktydelser vedr. konsultationer, sygebesøg samt 
telefon og e-mailkonsultationer. Derfor er antal kontakter i denne tabel også lavere end i den øvrige analyse. 
**** Samlet ydelseshonorar i 2004 var 3.330.570.060 kr., og dette tal er pris- og lønreguleret til 2014-niveau, jf. Danske Regioners PL excl.  medicin 
(sygesikring) med en faktor 1,235679774. 
*****Det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. læge er lavere end det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. fuldtidslæge i den øvrige analyse af 2014, da der er 
flere læger tilknyttet almen praksis end fuldtidslæger. 
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Der ses en mindre stigning i det gennemsnitlige antal kontakter pr. gruppe-1 sikret patient i 

almen praksis fra 6,1 i 2004 til 6,411 i 2014. Det gennemsnitlige antal konsultationer pr. tilmeldt 

patient var i 2004 3,3 mod 3,5 i 2014, og det gennemsnitlige antal telefon- og e-

mailkonsultationer pr. patient er ændret fra hhv. 2,7 og 0,01 i 2004 til 2,0 og 0,85 i 2014. Det 

skal bemærkes, at e-mailkonsultationer blev indført i 2003. 

Det samlede ydelseshonorar pr. læge tilknyttet praksis er steget fra gennemsnitligt omkring 

1,13 mio. kr. i 2004 til omkring 1,27 mio. kr. i 2014, mens ydelseshonorar pr. patient tilmeldt 

praksis er steget fra gennemsnitligt omkring 775 kr. i 2004 til omkring 855 kr. i 2014 (2014 

pris- og lønniveau). 

  

                                                      
11 Det samlede antal kontakter til almen praksis er her defineret smallere end i den øvrige analyse, og omfatter alene de specifikke kontaktydelser vedr. konsultationer, sygebesøg samt telefon 
og e-mailkonsultationer. Som følge heraf er antal kontakter jf. tabel 4 lavere end i den øvrige analyse. 
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Bilag 1. Kommuner med de højeste andele læger på 65 år og derover, 
2014. 

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  

 

 

Bilag 2. Kommuner med de højeste andele læger over 55 år og derover, 
2014. 
 

 

Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse.  
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Bilag 3. Karakteristika for læger tilknyttet almen praksis fordelt efter 
alder, 2014 (procentvis andel er angivet for hver aldersgruppe i højre 
søjle) 

Alder 

(gns.)

I alt 3.793 53 1.928 50,8 1.400 36,9 465 12,3

Solo 888 57 272 14,1 423 30,2 193 41,5

Solo m. samarb. 270 55 108 5,6 111 7,9 51 11,0

Dele 617 52 371 19,2 188 13,4 58 12,5

Kompagniskab 2.018 51 1.177 61,0 678 48,4 163 35,1

Hovedstaden i alt 1.208 53 618 32,1 410 29,3 180 38,7

Solo 375 57 130 6,7 159 11,4 86 18,5

Solo m. samarb. 161 54 66 3,4 67 4,8 28 6,0

Dele 175 52 96 5,0 57 4,1 22 4,7

Kompagniskab 497 50 326 16,9 127 9,1 44 9,5

Midtjylland i alt 834 53 419 21,7 344 24,6 71 15,3

Solo 165 57 50 2,6 92 6,6 23 4,9

Solo m. samarb. 22 56 6 0,3 13 0,9 3 0,6

Dele 161 52 100 5,2 52 3,7 9 1,9

Kompagniskab 486 53 263 13,6 187 13,4 36 7,7

Nordjylland i alt 336 55 138 7,2 150 10,7 48 10,3

Solo 75 60 14 0,7 41 2,9 20 4,3

Solo m. samarb. 18 60 5 0,3 7 0,5 6 1,3

Dele 11 57 3 0,2 7 0,5 1 0,2

Kompagniskab 232 53 116 6,0 95 6,8 21 4,5

Sjælland i alt 551 53 263 13,6 211 15,1 77 16,6

Solo 159 58 41 2,1 79 5,6 39 8,4

Solo m. samarb. 9 53 5 0,3 4 0,3 0 0,0

Dele 64 50 41 2,1 16 1,1 7 1,5

Kompagniskab 319 51 176 9,1 112 8,0 31 6,7

Syddanmark i alt 864 52 490 25,4 285 20,4 89 19,1

Solo 114 56 37 1,9 52 3,7 25 5,4

Solo m. samarb. 60 54 26 1,3 20 1,4 14 3,0

Dele 206 51 131 6,8 56 4,0 19 4,1

Kompagniskab 484 51 296 15,4 157 11,2 31 6,7

Praksistype

Alder

Antal læger <55 år 55-64 år 65 + år 

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
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Bilag 4. Antal kontakter og kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, region og 
praksistype, 2014 

Region og praksistype

I alt

I alt 37.051.523 49,3 21.127.515 28,1 11.217.813 14,9 4.706.195 6,3

Hovedstaden 10.923.077 47,6 6.105.307 26,6 3.337.487 14,5 1.480.283 6,4

Midtjylland 8.450.964 48,2 4.938.027 28,2 2.347.303 13,4 1.165.634 6,7

Nordjylland 3.719.555 52,3 2.186.856 30,8 1.084.003 15,3 448.696 6,3

Sjælland 5.562.475 52,7 3.064.402 29,0 1.888.544 17,9 609.529 5,8

Syddanmark 8.395.452 49,3 4.832.923 28,4 2.560.476 15,0 1.002.053 5,9

Praksistype

Solo 9.162.524 49,7 4.965.199 26,9 3.180.821 17,2 1.016.504 5,5

Solo m. samarb. 2.715.520 49,9 1.483.561 27,3 892.753 16,4 339.206 6,2

Dele 4.845.292 54,2 2.823.453 31,6 1.398.025 15,6 623.814 7,0

Kompagniskab 20.329.286 48,0 11.855.491 28,0 5.747.035 13,6 2.726.760 6,4

Hovedstaden i alt 10.923.077 47,6 6.105.307 26,6 3.337.487 14,5 1.480.283 6,4

Solo 3.493.439 45,7 1.881.918 24,6 1.183.465 15,5 428.056 5,6

Solo m. samarb. 1.517.899 49,1 814.644 26,3 497.042 16,1 206.213 6,7

Dele 1.267.348 53,8 733.121 31,1 372.179 15,8 162.048 6,9

Kompagniskab 4.644.391 47,0 2.675.624 27,1 1.284.801 13,0 683.966 6,9

Midtjylland i alt 8.450.964 48,2 4.938.027 28,2 2.347.303 13,4 1.165.634 6,7

Solo 1.848.897 50,6 1.016.614 27,8 612.438 16,8 219.845 6,0

Solo m. samarb. 253.942 49,0 141.305 27,3 85.681 16,5 26.956 5,2

Dele 1.318.920 52,6 783.164 31,3 346.171 13,8 189.585 7,6

Kompagniskab 5.029.205 46,4 2.996.944 27,6 1.303.013 12,0 729.248 6,7

Nordjylland i alt 3.719.555 52,3 2.186.856 30,8 1.084.003 15,3 448.696 6,3

Solo 904.359 56,6 503.063 31,5 309.642 19,4 91.654 5,7

Solo m- samarb. 190.028 48,9 108.775 28,0 58.429 15,0 22.824 5,9

Dele 122.926 71,1 72.104 41,7 37.584 21,8 13.238 7,7

Kompagniskab 2.502.242 50,6 1.502.914 30,4 678.348 13,7 320.980 6,5

Sjælland i alt 5.562.475 52,7 3.064.402 29,0 1.888.544 17,9 609.529 5,8

Solo 1.734.288 53,5 926.318 28,6 644.416 19,9 163.554 5,0

Solo m. samarb. 122.126 56,5 66.207 30,7 45.382 21,0 10.537 4,9

Dele 480.625 57,1 267.095 31,7 149.897 17,8 63.633 7,6

Kompagniskab 3.225.436 51,5 1.804.782 28,8 1.048.849 16,7 371.805 5,9

Syddanmark i alt 8.395.452 49,3 4.832.923 28,4 2.560.476 15,0 1.002.053 5,9

Solo 1.180.216 52,0 636.871 28,1 430.039 19,0 113.306 5,0

Solo m. samarb. 631.525 51,3 352.630 28,6 206.219 16,7 72.676 5,9

Dele 1.655.473 54,0 967.969 31,6 492.194 16,0 195.310 6,4

Kompagniskab 4.928.238 47,1 2.875.453 27,5 1.432.024 13,7 620.761 5,9

Samlede kontakter Kontakttyper

Pr. 

fuldtidslæge

Fysiske kontakter

(I alt, pr. fuldtidslæge)

Tlf. konsultationer

(I alt, pr. fuldtidslæge)

E-mail konsultationer

(I alt, pr. fuldtidslæge)

 
Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. 
Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding. 
Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens aktiviteten er for hele 2014. 
Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide 
og børn samt særlige vaccinationsydelser. 
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Bilag 5. Antal kontakter og antal kontakter pr. tilknyttet patient fordelt 
efter region og praksistype, 2014 

Region og praksistype

I alt 37.051.523 6,7 21.127.515 3,8 11.217.813 2,0 4.706.195 0,8

Hovedstaden 10.923.077 6,3 6.105.307 3,5 3.337.487 1,9 1.480.283 0,9

Midtjylland 8.450.964 6,7 4.938.027 3,9 2.347.303 1,9 1.165.634 0,9

Nordjylland 3.719.555 6,6 2.186.856 3,9 1.084.003 1,9 448.696 0,8

Sjælland 5.562.475 7,0 3.064.402 3,9 1.888.544 2,4 609.529 0,8

Syddanmark 8.395.452 7,0 4.832.923 4,0 2.560.476 2,1 1.002.053 0,8

Praksistype

Solo 9.161.199 6,7 4.964.784 3,6 3.180.000 2,3 1.016.415 0,7

Solo m. samarb. 2.715.520 6,6 1.483.561 3,6 892.753 2,2 339.206 0,8

Dele 4.845.292 6,8 2.823.453 4,0 1.398.025 2,0 623.814 0,9

Kompagniskab 20.329.512 6,6 11.855.717 3,9 5.747.035 1,9 2.726.760 0,9

Hovedstaden i alt 10.923.077 6,3 6.105.307 3,5 3.337.487 1,9 1.480.283 0,9

Solo 3.493.439 6,2 1.881.918 3,3 1.183.465 2,1 428.056 0,8

Solo m. samarb. 1.517.899 6,3 814.644 3,3 497.042 2,1 206.213 0,9

Dele 1.267.348 6,5 733.121 3,7 372.179 1,9 162.048 0,8

Kompagniskab 4.644.391 6,3 2.675.624 3,6 1.284.801 1,8 683.966 0,9

Midtjylland i alt 8.450.964 6,7 4.938.027 3,9 2.347.303 1,9 1.165.634 0,9

Solo 1.848.897 6,9 1.016.614 3,8 612.438 2,3 219.845 0,8

Solo m. samarb. 253.942 6,7 141.305 3,7 85.681 2,3 26.956 0,7

Dele 1.318.920 6,8 783.164 4,0 346.171 1,8 189.585 1,0

Kompagniskab 5.029.205 6,5 2.996.944 3,9 1.303.013 1,7 729.248 0,9

Nordjylland i alt 3.719.555 6,6 2.186.856 3,9 1.084.003 1,9 448.696 0,8

Solo 904.359 6,7 503.063 3,7 309.642 2,3 91.654 0,7

Solo m. samarb. 190.028 6,7 108.775 3,8 58.429 2,1 22.824 0,8

Dele 122.926 7,7 72.104 4,5 37.584 2,4 13.238 0,8

Kompagniskab 2.502.242 6,5 1.502.914 3,9 678.348 1,8 320.980 0,8

Sjælland i alt 5.562.475 7,0 3.064.402 3,9 1.888.544 2,4 609.529 0,8

Solo 1.734.288 7,1 926.318 3,8 644.416 2,7 163.554 0,7

Solo m. samarb. 122.126 7,6 66.207 4,1 45.382 2,8 10.537 0,7

Dele 480.625 6,7 267.095 3,7 149.897 2,1 63.633 0,9

Kompagniskab 3.225.436 6,9 1.804.782 3,9 1.048.849 2,3 371.805 0,8

Syddanmark i alt 8.395.452 7,0 4.832.923 4,0 2.560.476 2,1 1.002.053 0,8

Solo 1.180.216 7,3 636.871 3,9 430.039 2,6 113.306 0,7

Solo m. samarb. 631.525 7,2 352.630 4,0 206.219 2,3 72.676 0,8

Dele 1.655.473 7,1 967.969 4,1 492.194 2,1 195.310 0,8

Kompagniskab 4.928.238 6,9 2.875.453 4,0 1.432.024 2,0 620.761 0,9

Samlede kontakter Kontakttyper

I alt

Gns. pr. 

tilknyttet 

patient

Fysiske kontakter

(I alt, pr. patient)

Tlf. konsultationer

(I alt, pr. patient)

E-mail konsultationer

(I alt, pr. patient)

 
Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte 
kontakttyper pga. afrunding. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 2014, mens aktiviteten er for hele 2014. Fysiske kontakter dækker over alm. 
konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide og børn samt særlige 
vaccinationsydelser. 
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Bilag 6. Almen praksis karakteristika, 1996-2014 

Almen praksis 1996-2014* 

Lægetæthed
Antal praksis

Læger tilknyttet almen praksis**

Patienter pr. læge i almen praksis

Organisering
Antal læger tilknyttet praksis, antal (pct.)

1 1.487 (67,9) 1.477 (67,3) 1.477 (67,2) 1.488 (67,3) 1.474 (66,6) 1.456 (65,7)

2 435 (19,9) 445 (20,3) 438 (19,9) 429 (19,4) 435 (19,7) 431 (19,5)

3 162 (7,4) 159 (7,2) 166 (7,6) 171 (7,7) 165 (7,5) 186 (8,4)

4+ 106 (4,8) 114 (5,2) 116 (5,3) 122 (5,5) 139 (6,3) 142 (6,4)

Lægekarakteristika

Alder

Gennemsnitsalder, år

Aldersgrupper, antal (pct.)

<40 år 125 (3,8) 102 (3) 97 (2,9) 111 (3,2) 128 (3,7) 144 (4,1)

40-49 år 1.515 (45,5) 1.453 (43,2) 1.375 (40,7) 1.300 (38,1) 1.228 (35,4) 1.145 (32,5)

50-59 år 1.392 (41,8) 1.497 (44,5) 1.593 (47,1) 1.674 (49) 1.754 (50,5) 1.829 (51,9)

60-69 år 283 (8,5) 296 (8,8) 306 (9,1) 323 (9,5) 351 (10,1) 393 (11,2)

70+ 12 (0,4) 14 (0,4) 8 (0,2) 8 (0,2) 10 (0,3) 11 (0,3)

Køn, antal (pct.)

Kvinder 726 (21,8) 762 (22,7) 802 (23,7) 859 (25,1) 907 (26,1) 980 (27,8)

Mænd 2.601 (78,2) 2.600 (77,3) 2.577 (76,3) 2.557 (74,9) 2.564 (73,9) 0 (72,2)

5250 50 51 51 51

1996 1997 1998 1999 2000 2001

2.190

3.327

1.543

2.195 2.197 2.210 2.213 2.215

3.362 3.379 3.416 3.471 3.522

1.537 1.4931.5061.5241.534

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
*Der er anvendt en tidligere version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (se dokumentation). 
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
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Almen praksis 1996-2014* 

Lægetæthed
Antal praksis

Læger tilknyttet almen praksis**

Patienter pr. læge i almen praksis

Organisering
Antal læger tilknyttet praksis, antal (pct.)

1 1.447 (65,2) 1.426 (64,6) 1.395 (63,3) 1.350 (61,7) 1.318 (60,5) 1.278 (59,2)

2 431 (19,4) 433 (19,6) 447 (20,3) 454 (20,7) 453 (20,8) 448 (20,8)

3 185 (8,3) 193 (8,7) 203 (9,2) 215 (9,8) 224 (10,3) 242 (11,2)

4+ 155 (7) 154 (7) 158 (7,2) 170 (7,8) 184 (8,4) 190 (8,8)

Lægekarakteristika

Alder

Gennemsnitsalder, år

Aldersgrupper, antal (pct.)

<40 år 175 (4,9) 154 (4,3) 147 (4) 202 (5,5) 245 (6,5) 274 (7,2)

40-49 år 1.062 (29,7) 1.016 (28,4) 989 (27,2) 945 (25,6) 914 (24,3) 910 (24)

50-59 år 1.861 (52) 1.834 (51,2) 1.830 (50,4) 1.768 (47,8) 1.700 (45,2) 1.631 (43)

60-69 år 466 (13) 559 (15,6) 648 (17,8) 764 (20,7) 883 (23,5) 964 (25,4)

70+ 13 (0,4) 18 (0,5) 18 (0,5) 17 (0,5) 23 (0,6) 18 (0,5)

Køn, antal (pct.)

Kvinder 1.054 (29,5) 1.106 (30,9) 1.170 (32,2) 1.252 (33,9) 1.334 (35,4) 1.406 (37)

Mænd 2.523 (70,5) 2.475 (69,1) 2.462 (67,8) 2.444 (66,1) 2.431 (64,6) 2.391 (63)

53 5352 53 53 53

20072002 2003 2004 2005 2006

2.218 2.206 2.203 2.189 2.179 2.158

3.5813.577 3.632 3.696 3.765 3.797

1.4631.4761.476 1.4141.4221.441

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
*Der er anvendt en tidligere version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (se dokumentation). 
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
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Almen praksis 1996-2014* 

Lægetæthed
Antal praksis

Læger tilknyttet almen praksis**

Patienter pr. læge i almen praksis

Organisering
Antal læger tilknyttet praksis, antal (pct.)

1 1.205 (56,7) 1.135 (54,3) 1.166 (56,2) 1.131 (55,3) 1.075 (53,6) 1.047 (52,7) 1.032 (53,1)

2 449 (21,1) 472 (22,6) 441 (21,3) 447 (21,8) 442 (22,1) 446 (22,5) 416 (21,4)

3 236 (11,1) 233 (11,1) 236 (11,4) 229 (11,2) 227 (11,3) 268 (13,5) 259 (13,3)

4+ 235 (11,1) 250 (12) 232 (11,2) 240 (11,7) 260 (13) 225 (11,3) 237 (12,2)

Lægekarakteristika

Alder

Gennemsnitsalder, år

Aldersgrupper, antal (pct.)

<40 år 427 (10,9) 493 (12,5) 368 (9,6) 383 (10) 398 (10,4) 348 (9,2) 328 (8,8)

40-49 år 902 (23,1) 903 (22,8) 905 (23,6) 946 (24,7) 981 (25,5) 1.017 (26,8) 1.041 (27,8)

50-59 år 1.555 (39,9) 1.503 (38) 1.410 (36,8) 1.322 (34,5) 1.250 (32,5) 1.200 (31,7) 1.150 (30,8)

60-69 år 996 (25,5) 1.032 (26,1) 1.117 (29,1) 1.148 (29,9) 1.169 (30,4) 1.158 (30,5) 1.147 (30,7)

70+ 21 (0,5) 26 (0,7) 34 (0,9) 35 (0,9) 45 (1,2) 68 (1,8) 73 (2)

Køn, antal (pct.)

Kvinder 1.537 (39,4) 1.633 (41,3) 1.601 (41,8) 1.646 (42,9) 1.735 (45,1) 1.760 (46,4) 1.794 48

Mænd 2.364 (60,6) 2.324 (58,7) 2.233 (58,2) 2.188 (57,1) 2.108 (54,9) 2.031 (53,6) 1.945 52

53 53 53 53 5352 52

2014

1.9442.125 2.090 2.075

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.004 1.986

3.834 3.834

2.047

3.791 3.7393.901 3.957 3.843

1.3731.383 1.4801.4581.4311.4341.427

 
Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
*Der er anvendt en tidligere version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 2014 (se dokumentation). 
**Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 2014 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 
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Bilag 7. Dokumentation 

Almen praksis i 2014 
 

Dataafgrænsning vedr. praksis, læger og patienter 

Oplysninger om praksis stammer fra Yderregisteret i en ny version, der er tilgængelig fra 2014 

og frem. Den først mulige opgørelsesdato i den nye version af Yderregisteret er 27. januar 2014. 

Den nye version er suppleret med oplysninger, bl.a. om praksistype og antal fuldtidslæger. Til 

sammenligningen af almen praksis i perioden 1996 til 2014 anvendes en tidligere version af 

Yderregisteret (se nedenfor). 

 

Afgrænsning: Ydernumrene er afgrænset til ydertypen almen lægegerning, hovedspecialet almen 

medicin og tæller antallet af ydernumre pr. 1. januar 2014.  

 

Oplysninger om læger tilknyttet den enkelte praksis stammer fra kobling af ovenstående 

ydernumre med oplysninger om yderpersoner i Yderregisteret, ligeledes pr. 1. januar 2014. 

  

Afgrænsning: Yderpersoner registreret som klinikpersonale og yderpersoner uden CPR-numre 

eller med erstatningsnumre er ikke med i opgørelsen. 

  

Oplysninger om tilmeldte patienter 

Oplysninger om patienter tilmeldt praksis stammer fra Sygesikringsregisteret. 

 

Der er 1.976 praksis med minimum 200 tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter i januar 2014. Til 

en del af analyserne inddrages solopraksis, delepraksis og kompagniskaber, mens ti 

regionsklinikker er taget ud, hvorfor praksisantallet bliver 1.966. 

 

Definitioner 

Praksis 

Praksis er defineret pba. oplysninger om ydernumre, der er et nummer som praksis tildeles af 

regionen. Ydernummeret giver mulighed for at behandle og afregne patienter under 

sygesikringen. Afhængig af den tildelte kapacitet (antal fuldtidslægestillinger) og praksistype kan 

flere yderpersoner behandle og afregne under samme ydernummer. 

 

Fuldtidslæger 

Oplysning om antal fuldtidslæger stammer fra oplysning om kapacitet i praksis, hvor én 

kapacitet svarer til én fuldtidslægestilling. Der kan være flere fuldtidslægestillinger (kapaciteter) 

på ét ydernummer, og desuden kan flere yderpersoner tilsammen dække en fuldtidslægestilling 

(kapacitet). Oplysning om fuldtidslæger (kapacitet) stammer fra Yderregisteret. 

 

Læger tilknyttet almen praksis 

En læge tilknyttet almen praksis udgør i analysen en person, der fremgår som knyttet til et almen 

praksis ydernummer i Yderregisteret pr. januar 2014, og som ikke er angivet som 

klinikpersonale. Fuldtids- og deltidsstillinger tæller således med samme vægt, og opgørelsen skal 

bruges med forsigtighed i forhold til at vurdere udviklingen i arbejdsudbuddet i sektoren. 
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Tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter 

Borgere, der er gruppe-1 sikret i sygesikringen, er tilmeldt en specifik almen praksis. Oplysning 

om gruppe-1 sikrede stammer fra Sygesikringsregisteret. 

 

Praksistype 

Oplysning om praksistype stammer fra Yderregisteret, og inddeler praksis i nedenstående typer: 

 

   Solopraksis 

En enkeltmandspraksis uden fællesskab med andre læger om patienter eller økonomi, som ikke 

samarbejder formelt med andre praksis.  

 

   Solopraksis med samarbejde 

En enkeltmandspraksis, der har egen patientliste og økonomi, men som samarbejder med andre 

praksis enten som samarbejdspraksis eller netværkspraksis. Samarbejdspraksis samarbejder med 

andre praksis om lokaler og evt. personale. Netværkspraksis samarbejder med andre praksis om 

personale og/eller klinikudstyr uden lokalefællesskab. Af de 244 solopraksis med samarbejde i 

2014 var 190 samarbejdspraksis og 54 netværkspraksis. 

 

   Kompagniskabspraksis 

En praksis, der drives af to eller flere fultidslæger, der har fælles patientliste, økonomi, personale 

og lokaler, og hvor patienterne ikke er tilmeldt én bestemt læge, men samtlige læger i 

kompagniskabet.   

 

   Delepraksis 

En praksis, hvor der er givet tilladelse til, at to eller flere ydere sammen driver og ejer en 

fuldtidspraksis. En delepraksis kan således både være en solopraksis eller en 

kompagniskabspraksis. Af de 176 delepraksis er der 41 praksis med én fuldtidslægestilling 

(kapacitet) og 141 praksis med mere end én fuldtidslægestilling (kapacitet>1). 

 

   Regionsklinik 

En klinik der ejes og drives af en region vha. ansat personale. Muligheden for at etablere 

regionsklinikker har eksisteret siden ikrafttrædelsen af overenskomstaftalen for almen praksis 1. 

april 2011 mhp. at sikre lægedækning i yderområderne, og er nu indskrevet i sundhedsloven. 

 

Praksisregion og –kommune 

Den region og kommune, som praksis er placeret i. Oplysningen stammer fra Yderregisteret.  

 

Uddannelse af læger 

Oplysning om, hvorvidt praksis deltager i uddannelse af læger stammer fra Yderregisteret. 

 

Klinikpersonale ansat 

Oplysning om klinikpersonale stammer fra Yderregisteret, og fortæller, om der er ansat 

klinikpersonale i praksis og ikke om antallet af ansatte, funktioner eller antal timer i praksis. 
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Lukket for tilgang af patienter 
Oplysning om, at praksis er lukket for tilgang af patienter stammer fra Yderregisteret, og er en 

status pr. 1. januar 2014. Almindeligvis er praksis lukket for tilgang af patienter som følge af 

enten a) ønske fra praksis selv, når der er minimum 1.60012 tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter 

pr. fuldtidslæge, eller b) automatisk som følge af, at antal tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter 

pr. fuldtidslæge har krydset den øvre lukkegrænse på 2.700. Status vedr. åben/lukket vil ændre 

sig løbende, fx ved tilgang hhv. afgang af tilmeldte patienter. 

Lægekarakteristika 

Oplysninger om lægernes køn og alder stammer fra Yderregisteret.  

 

Kontakter 

Kontakter i almen praksissektoren dækker over ydelser i Sygesikringsregisteret, der er vurderet 

at udgøre en kontakt. Der er afgrænset til registreringer, hvoraf der kan identificeres en 

bopælsregion og en alder for patienten, aktivitet for sikringsgruppe-1 patienter i dagstid, og der 

er desuden maksimalt medtaget fem af samme ydelseskode fra én afregningslinje.  

 

Kontakt til almen praksissektoren inddeles i fysiske kontakter og telefon- og e-

mailkonsultationer. De fysiske kontakter udgøres af almindelige konsultationer, andre ydelser, 

der er vurderet at udgøre et fysisk fremmøde (fx helbredsundersøgelser af gravide og 

børneundersøgelser) samt sygebesøg.  

 

Honorar pr. fuldtidslæge  

Honorar pr. fuldtidslæge er en kombination af basishonorar og det samlede ydelseshonorar.  

 

   Beregnet basishonorar   

Det årlige basishonorar pr. fuldtidslæge er beregnet pba. kvartalsvist honorar pr. tilmeldt 

patient pr. 1. april 2014 (100,73 kr.), antal tilmeldte patienter og antal fuldtidslæger. 

Samlet ydelseshonorar  

Det samlede ydelseshonorar i almen praksis omfatter bruttohonorar for ydelser (både 

kontaktydelser og tillægsydelser) i almen praksis for gruppe-1 sikrede patienter i dagstid.  

 

   Samlet ydelseshonorar pr. tilmeldt patient 

Det samlede ydelseshonorar pr. patient omfatter bruttohonorar for ydelser (både kontaktydelser 

og tillægsydelser) i almen praksis for gruppe-1 sikrede patienter i dagstid, og er eksklusive 

basishonorar. Samlet ydelseshonorar pr. tilmeldt patient er eksklusive basishonorar. 

 

Almen praksis organisering 1996-2014 

Til beskrivelsen af almen praksis 1996 til 2014 er anvendt en tidligere version af Yderregisteret 

end til den øvrige analyse af almen praksis i 2014. Den nye version er suppleret med oplysninger, 

bl.a. om praksistype og antal fuldtidslæger. 

 

Der er i beskrivelsen afgrænset til praksis med tilknyttede yderpersoner og minimum 200 

tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter i henhold til registreringer i Yderregisteret pr. første kvartal 

det enkelte år. 

 

 

                                                      
12 Normtallet for patienter pr. fuldtidslæge (kapacitet). 
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Praksis 

Praksis er defineret pba. oplysninger om ydernumre, der er et nummer som praksis tildeles af 

regionen. Ydernummeret giver mulighed for at behandle og afregne patienter under 

sygesikringen. Afhængig af den tildelte kapacitet (antal fuldtidslægestillinger) og praksistype kan 

flere yderpersoner behandle og afregne under samme ydernummer. 

 

Læger tilknyttet almen praksis 

Læger tilknyttet almen praksis udgør i sammenligningen af almen praksis 1996-2014 en person, 

der fremgår som knyttet til et almen praksis ydernummer i Yderregisteret pr. første kvartal det 

pågældende år. Der er afgrænset til yderpersoner tilknyttet almen praksis, der har hovedspecialet 

almen lægehjælp. 

 

Patienter pr. læge i almen praksis 

Oplysninger om antallet af patienter tilmeldt praksis stammer fra Yderregisteret, hvor der 

kvartalsvist er opgjort antal tilmeldte gruppe-1 sikrede for det konkrete ydernummer. Dette tal 

deles med antal tilknyttede læger i praksis. 

 

Lægekarakteristika 

Oplysninger om yderpersonernes køn og alder stammer fra Yderregisteret. 

 

Sammenligning af aktivitet i almen praksis 2004 og 2014 

Kontakter samlet 

Kontakter samlet i 2004 og 2014 dækker over en kombination af specifikke kontaktydelser i 

Sygesikringsregisteret afregnet det givne år for gruppe-1 sikrede patienter med et gyldigt 

bopælsamt (2004) eller region (2014). 

 

Konsultationer 

Ydelseskoden 0101 dvs. konsultation. 

 

Sygebesøg 

Ydelseskoderne 0102 (behandling af 2. sikrede i samme hjem), 0121 (opsøgende hjemmebesøg) 

og 0411, 0421, 0431, 0441, 0451, 0461 samt 0491 (sygebesøg). Ydelserne 0102 og 0121 i dagstid 

var ikke gældende i 2004. 

 

Telefonkonsultationer 

Ydelseskode 0201 (telefonkonsultation) 

 

E-mailkonsultationer 

Ydelseskoden 0105 (e-mailkonsultation) 
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Samlet ydelseshonorar 

Det samlede ydelseshonorar i almen praksis omfatter bruttohonorar for ydelser (både 

kontaktydelser og tillægsydelser) i almen praksis for gruppe-1 sikrede patienter med gyldig 

bopælsamt (2004) eller bopælsregion (2014) i dagstid. Det samlede ydelseshonorar fordeles pr. 

læge i praksis og pr. gruppe-1 sikret patient. Det samlede ydelseshonorar er ikke et udtryk for 

den samlede indtægt. 

 

Pris- og Lønregulering af samlet ydelseshonorar i 2004 

Det samlede ydelseshonorar i 2004 er pris- og lønreguleret til 2014 niveau jf. Danske 

Regioners PL excl. medicin (sygesikring) med en faktor på 1,235679774 (sammenvægtning af 

PL faktoren, der løfter fra et år til det følgende år for 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 og 2014). 

 

 


