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1. Lægedækningstruede
områder
LD Endelave
LD Lemvig
LD Samsø
LD Skive
LD Roslev
LD Tarm
LD Tunø
LD Anholt
LD Ringkøbing
LD Skjern
LD Thyborøn
LD Hvide Sande
LD Glesborg
LD Thyholm
LD Stouby
2. Observationslisten
LD Juelsminde
LD Holstebro
LD Allingåbro
LD Bording
LD Hedensted
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1. Liste over Lægedækningstruede områder
Lægedækningsområde
1

2

3

Oprindelig
placering på
bruttoliste
LD Endelave
LægedækningsEndelave
8789 truet

LD Lemvig

7620 truet

Bøvlingbjerg

7650

Bækmarksbro

7660

LD Samsø
Samsø

4

LD Skive
Skive

5

Lægedæknings-

Lemvig

LD Roslev

Lægedæknings8305 truet

Lægedæknings7800 truet

Roslev

Observations7870 listen

Fur

7884

Uddybning

Lægetilbuddet til Endelaves 151 beboere varetages
af en udbudsklinik, som bemandes med en læge to
dage om ugen. Desuden er der en sygeplejerske
ansat til at varetage patienterne i de tidsrum, hvor
der ikke er lægelig tilstedeværelse. Kontrakten med
udbudsklinikken udløber d. 30. april 2019. I den
forbindelse undersøges mulighederne for at ændre
på den lægelige tilstedeværelse på øen.
Sandsynligvis vil den fremtidige lægedækning på
øen forsat varetages af en udbudsklinik.
Området er karakteriseret med en
patientpopulation, der både har en høj andel af
borgere over 75 år, polyfarmacipatienter og
kontaktydelser pr. indbygger. Flere praksis ønsker
at ophøre i løbet af 2019 og det har historisk været
vanskeligt at rekruttere læger hertil, hvorfor der
oprettes en regionsklinik i efteråret 2019.
Samsø fremgår på listen grundet dets status som ø,
hvilket medfører flere parametre for en besværet
lægedækning. Der er en høj andel af ældre læger,
borgere over 75 år og polyfarmacipatienter. De to
læger på øen har hidtil varetaget alle lægeopgaver,
inklusiv vagttiden. Den ene af lægerne på Samsø
ophører ved udgangen af marts 2019, hvilket
medfører at der skal findes nye løsninger til
lægedækningen på øen.
Befolkningen i LD Skive er kendetegnet ved en høj
andel af borgere over 75 år, polyfarmacipatienter og
kontaktydelser pr. indbygger. Desuden er der en lav
ekstrakapacitet i området. Ved ophør i 2018 blev en
enkeltmandspraksis ikke afsat og patienterne måtte
fordeles til byens øvrige læger. Området har
desuden haft vanskeligt ved at rekruttere i en
længere periode.
Roslev er et lægedækningstruet område grundet
dets høje andel af borgere over 75 år,
polyfarmacipatienter og kontaktydelser pr.
indbygger. Regionen har desuden modtaget et
ophørsvarsel gældende fra 1/4-2019. Historisk har
det været vanskeligt at rekruttere til området.
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6

7

LD Tarm

6830 listen

Ølgod

6870

Tarm

6880

Hemmet

6893

LD Tunø
Tunø

8

10

8799

Ikke på listen
8592

LD Ringkøbing
Lem St

6940

Ringkøbing

6950

Tim

6980

LD Skjern
Skjern

11

Ikke på listen

LD Anholt
Anholt

9

Observations-

Nørre Nebel

Ikke på listen

Ikke på listen
6900

LD Thyborøn

Ikke på listen

Harboøre

7673

Thyborøn

7680

Tarm er et lægedækningstruet område grundet en
høj andel af borgere over 75 år, borgere på
overførselsindkomst og en lav ekstrakapacitet i
både lægedækningshøringen for 2018 og jf.
overenskomsten. Alle praksis i LD Tarm er pt. lukket
for patienttilgang. I Tarm er der er aktuelt én
ubesat kapacitet i en praksis med fem kapaciteter
og 8.400 patienter. Området har haft vanskeligt ved
at rekruttere i en længere periode.
Lægebetjeningen af øens 112 beboer varetages af
en af Samsø's praktiserende læger én dag om
måneden. Samsø-lægen der varetager
lægebetjeningen har desuden meldt ophør pr. 1.
april. LD Tunø fremgår som lægedækningstruet
område grundet dets status som ø, hvilket medfører
flere parametre for en besværet lægedækning.
Sandsynligvis vil den fremtidige lægedækning på
øen varetages af en udbudsklinik.
Områdets status som ø, øens ringe
fremkommelighedsmuligheder og lægens alder
tilsiger, at LD Anholt er lægedækningstruet.
I LD Ringkøbing er der et ledigt ydernummer i en
praksis med to læger og tre kapacitet. Området har
desuden haft vanskeligt ved at rekruttere i en
længere periode.
Der er en ubesat lægekapacitet i en praksis med tre
læger og fire kapaciteter, som ikke har kunnet
rekruttere i flere år. Praksis vil overlevere
ydernummeret, hvilket risikerer at stille knap 1000
patienter uden en læge, hvis der ikke findes en
anden løsning. Desuden har to af de tre nuværende
praksis selektivt lukket for tilgang af nye patienter,
hvorimod den sidste har åbent for tilgang. Området
har haft vanskeligheder med at rekruttere i en
længere periode.
Området er geografisk "ø-lignende". Der er et højt
antal kontaktydelser pr. indbygger og en høj andel
af polyfarmacipatienter. Begge læger er over 63 år.
Et fremtidigt generationsskifte kan blive en
udfordring.
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12

LD Hvide Sande
Hvide Sande

13

14

15

Ikke på listen

6960

LD Glesborg

Ikke på listen

Glesborg

8585

Ørum Djurs

8586

LD Thyholm

Ikke på listen

Hurup Thy

7760

Thyholm

7790

LD Stouby

Ikke på listen

Stouby

7140

Barrit

7150

Daugård

8721

Hornsyld

8783

LD Hvide Sande er geografisk ø-lignende, og
patientpopulationen er karakteriseret ved en høj
andel af polyfarmacipatienter. Praksis i Hvide Sande
har i forbindelse med lægedækningshøringen ønsket
lidt færre patienter. Desuden tilsiger områdets ølignende tilstand, historik i forsøget på at besætte
ledige lægekapaciteter, samt det ekstra patientpres,
som kommer fra omkringliggende
lægedækningsområder, hvor der er lukket for
tilgang, at området kommer på listen over
lægedækningstruede områder.
Med en tung patientpopulation, både iht.
polyfarmacipatienter, borgere over 75 år og
befolkning på udvalgte overførelsesindkomster, og i
lyset af lægernes gennemsnitsalder, samt en ubesat
kapacitet i en praksis med to læger og tre
kapaciteter, er LD Glesborg på listen over
lægedækningstruede områder.
Området er geografisk ø-lignende. Andelen af
polyfarmacipatienter og borgere over 75 år
udfordrer lægedækningen på LD Thyholm. Det var
ikke muligt at sælge en praksis i området til
praktiserende læger i 2017, hvorfor områdets
lægekapacitet er en udbudsklinik. Kontrakten
udløber 2021, med mulighed for forlængelse.
Der er to praksis i området, hvor den ene praksis
netop har rekrutteret en ny læge med start i foråret
2019. Den anden praksis har to læger og en ubesat
kapacitet. Den ene læge her ønsker at ophøre
snarligt. Objektivt er området ikke udfordret, jf.
kapacitetsdimensioneringsmodellens parametre,
hvilket derfor ikke berettiger en vurdering som
lægedækningstruet, men subjektivt vurderes
området at skulle på lægedækningstruede listen,
grundet situationen i den ene praksis.

2. LD områder på observationslisten
Lægedækningsområde

Oprindelig
placering på
bruttoliste

Uddybning
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16

LD Juelsminde
Juelsminde

17

LD Holstebro
Holstebro

18

19

20

Observations-

7130 listen

Observations7500 listen

LD Allingåbro
Ørsted

Observations8950 listen

Allingåbro

8961

LD Bording

Ikke på listen

Bording

7441

Engesvang

7442

LD Hedensted
Vejle Øst

7120

Hedensted

8722

Løsning

8723

Stenderup

8781

Ikke på listen

En høj andel af LD Juelsminde er
polyfarmacipatienter og over 75 år, samtidig med at
de har en relativ høj mængde kontaktydelser.
Områdets eneste praksis, bestående af fire læger
har lukket for tilgang. Regionen er ikke bekendt
med problemer omkring rekrutteringen til området.
LD Juelsminde placeres derfor på observationslisten.
Det var ikke muligt at sælge en praksis i området til
praktiserende læger i 2018, hvorfor områdets
lægekapacitet er en udbudsklinik. Region
Midtjylland har desuden modtaget ophør pr. 1. juli
fra en praksis med to kapaciteter i området.
Områdets indbyggere består af en høj andel på
udvalgte overførelsesindkomster og
polyfarmacipatienter, samt en relativ høj mængde
kontaktydelser. Derfor fremgår LD Allingåbro på
observationslisten, på trods af en ønsket
ekstrakapacitet og at alle praksis har åben for
tilgang.
LD Bording består af en praksis med to læger, som
har lukket for tilgang, og desuden ingen
ekstrakapacitet. Regionen er ikke bekendt med
problemer omkring rekrutteringen til området,
hvorfor området placeres på observationslisten.
Der er kun én stor praksis i området med i alt ni
læger, som har valgt at lukke for tilgang af nye
patienter.

3. LD områder fra bruttolisten, som udgår
Lægedækningsområde
LD Randers C
og N
Randers C

8900

Randers NV

8920

Randers NØ

8930

LD Struer

Oprindelig
placering på
bruttoliste
Lægedækningstruet

Hjerm

Lægedæknings7560 truet

Struer

7600

Uddybning

På trods af områdets høje andel af borgere på
overførelsesindkomst og kontaktydelser pr.
indbygger, samt ingen ekstrakapacitet i både
lægedækningshøringen for 2018 og jf.
overenskomsten, sælges der praksis i Randers.
Regionen har desuden solgt et 0-ydernummer i
byen i 2018, hvor der kom flere bud.
Befolkningen i LD Struer er kendetegnet ved en høj
andel af borgere over 75 år, polyfarmacipatienter og
kontaktydelser pr. indbygger. Flere praksis har dog
åben for tilgang, hvorfor LD Struer fjernes fra listen.
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LD Grenaa
Grenaa

LD Horsens
Horsens

Observations8500 listen

Observations8700 listen

LD Kibæk

Observations-

Kibæk
Sønder
Omme

6933 listen

Stakroge
Sønder
Felding

7270
7280

LD Spøttrup
Spøttrup

LD Viborg
Viborg

7260

Observations7860 listen

Observations8800 listen

I Grenaa er der ekstrakapacitet, og den generelle
udvikling i almen praksis i byen betyder, at regionen
ikke anser området for lægedækningstruet.
Regionen har solgt to 0-ydernummer i byen i 2018.
Den samme praksis har desuden købt et tredje
ydernummer i byen. Området fjernes derfor fra
listen.
LD Kibæk har en høj andel af kontaktydelser pr.
indbygger, ældre læger og lav ekstrakapacitet. Den
ene af de to praksis har forsat åben for tilgang.
Regionen vurderer ikke, at det bliver et problem at
rekruttere til området.
Patientpopulationen er kendetegnet ved en høj
andel af polyfarmacipatienter og kontakt med
praksis. Der har siden 2015 været en udbudsklinik i
området, men overgik i 2019 til at blive drevet af en
praktiserende læge.
Området har en høj ekstrakapacitet og mange
praksis med åben tilgang. Det er også let at sælge
praksis i LD Viborg.
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