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Procedure for håndtering af ledige ydernumre i Region
Midtjylland
I det tilfælde en praksis råder over en ledig kapacitet som følge af en
kompagnons udtræden, tilladelse til udvidelse af praksis eller
lignende, har praksis jf. overenskomstens § 15 og § 20 ét år til at
besætte kapaciteten.
Der er i Region Midtjylland udarbejdet en procedure for regionens
behandling af ansøgninger om forlængelse af ledige ydernumre.
Proceduren forelægges Praksisplanudvalget til orientering, og betyder
at følgende kriterier ligger til grund for vurderingen af forlænget
disponeringsret:
-

-

-

Retten til at disponere over et ledigt ydernummer forlænges i
udgangspunktet kun for en periode på 1 år
Forlængelse af retten til at disponere over ydernummeret
fordrer, at den ekstra kapacitet repræsenterer en
patientvolumen, som tilsvarer minimum en halv kapacitet
(+800 patienter)
Forlængelse af retten til at disponere over ydernummeret i
yderligere 1 år sker på baggrund af en vurdering af bl.a.
følgende forhold:
1. Lav ekstrapatientkapacitet i området
2. Høj gennemsnitsalder blandt lægerne i området
3. Stor afstand til de omkringliggende praksis
4. En praksisstruktur i området kendetegnet ved mange
solopraksis
5. Mange patienter per læge i området
6. Sygdomsbyrden
7. Flere praksis i området har oplyst at de planlægger
ophør indenfor det kommende år
8. Andre forhold fx historik i forhold til afsættelse af
ydernumre osv.
Som udgangspunkt forpligter praksis sig til – som minimum –
at holde åbent for tilgang, som modsvarer normtallet på 1600
patienter per ydernummer.
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Forlænges ydernummeret ikke foretages en konkret vurdering af,
hvorvidt ydernummeret udbydes til de øvrige praksis i området med
henblik på at sikre lægedækningen.
Ledige kapaciter med lavt patientvolumen
I det tilfælde hvor en ekstra kapacitet alene repræsenterer en halv
kapacitet (-800 patienter) er udgangspunktet, at retten til at
disponere over ydernummeret ikke forlænges, og eventuelle patienter
skal fordeles.
I det tilfælde hvor det ikke er muligt at fordele patienterne, er
udgangspunktet stadig, at retten til at disponere over ydernumret
ikke forlænges. I det tilfælde skal det forsøges at sikre
lægedækningen for patienterne i den eksisterende praksis ved at
etablere en midlertidig overkapacitet ved brug af overenskomstens
muligheder for generationsskifteaftaler, delepraksis mv.
Særligt vedr. nyoprettet 0-ydernumre
Ovenstående administrationsgrundlag er ligeledes gældende for
nyoprette 0-ydernumre i Region Midtjylland. Dog forlænges den
indledningsvise dispositionsret over 0-ydernumre til to år.
Praktisk vedrørende ansøgning om forlængelse af ledige
ydernumre
Når fristen for udløb af et ledigt ydernummer nærmer sig, vil
Praksisadministrationen i Region Midtjylland udsende en påmindelse.
Ansøgning om forlængelse af ledige ydernumre sendes til
Praksisadministrationen på e-mail: Praksis.Administration@rm.dk

Side 2

