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Lægedækningshøringen 2020 – Uddybende spørgsmål fra det
Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud
I lægedækningshøringen beregnes to nøgletal for den ledige
kapacitet:
 uudnyttet behandlingskapacitet og
 ønske om yderligere sikrede.
På mødet for det Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud onsdag
den 13. januar 2021 blev der fremsat ønske om, at få besvaret
nedenstående spørgsmål til, hvorledes nøgletallene beregnes:
1. Hvordan indgår udbudsklinikkerne og regionsklinikkerne i
beregningen af de to nøgletal?
2. Hvordan indgår PLO-klinikkerne i beregningen af de to
nøgletal?
3. Hvordan er fordelingen af den ledige kapacitet mellem
udbudsklinikkerne og PLO-klinikkerne, i de kommuner, hvor
der er oprettet udbudsklinikker?
Ad. 1) Hvordan indgår udbudsklinikkerne og
regionsklinikkerne i beregningen af det to nøgletal?
Udbudsklinikkerne og regionsklinikkerne indgår i begge beregninger
på følgende måde:
 Udbudsklinikkerne er forpligtet til at kunne varetage op til
2.700 sikrede pr. lægekapacitet jævnfør deres kontrakter og
indgår derfor med dette tal i begge beregninger.
 Regionsklinikkerne er (ligesom PLO-klinikker) forpligtet til at
kunne varetage minimum 1.600 sikrede pr. lægekapacitet og
indgår derfor i beregningerne med deres aktuelle antal
sikrede.
Ad. 2) Hvordan indgår PLO-klinikkerne i beregningen af de to
nøgletal?
PLO-klinikkerne indgår forskelligt i beregningerne af de to nøgletal.

Dato 15.01.2021
Henriette Herminia Henvig
Tel. +45 2324 9741
henriette.henvig@stab.rm.dk

Side 1

I nøgletallet "Uudnyttet behandlingskapacitet" indgår PLO-klinikker med det antal patienter der
er ønsket, dog minimum 1.600 sikrede pr. lægekapacitet1. Hvis der ikke er afgivet et ønske,
indgår klinikken med det aktuelle antal patienter som et udtryk for det ønskede antal
patienter.
I nøgletallet "Ønske om yderligere sikrede" indgår PLO-klinikker med det antal patienter der er
ønsket. Hvis der ikke er afgivet et ønske, indgår klinikken med det aktuelle antal patienter som
et udtryk for det ønskede antal patienter.
Ad. 3) Hvordan er fordelingen af den ledige kapacitet mellem udbudsklinikkerne og
PLO-klinikkerne?
I nedenstående tabeller fremgår hvor mange ekstra sikrede, der er plads til i henholdsvis PLOklinikkerne og udbudsklinikkerne i disse kommuner.
Tal fra tabel 2 i Afrapporteringsnotatet (uudnyttet behandlingskapacitet)
Kommune
Uudnyttet
Uudnyttet
behandlingskapacitet
behandlingskapacitet
PLO-praksis
Udbudsklinikker
Lemvig
2.813
5.516
Struer
315
4.674
Skive
402
875
Holstebro
2.737
1.912
Tal fra tabel 3 i Afrapporteringsnotatet (ønske om yderligere sikrede)
Kommune
Ønske om yderligere
Ønske om yderligere
sikrede
sikrede
PLO-praksis
Udbudsklinikker
Lemvig
2.463
5.516
Struer
-535
4.674
Skive
-646
875
Holstebro
-1.613
1.912

1

Tallet kan være mindre hvis dette er godkendt i Samarbejdsudvalget.

Total

8.329
4.989
1.277
4.649

Total

7.979
4.139
229
299
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