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Læger med flere ydernumre 
 

Med vedtagelsen af Sundhedsloven pr. 14. november 2014, blev det 

muligt for læger at eje mere end ét ydernummer, såfremt de ekstra 

ydrenumre er overdraget fra regionen. En sådan mulighed ser PLO-

Midtjylland og Region Midtjylland, som et bidrag, der kan medvirke til 

at sikre lægedækningen i hele regionens geografi. 

 

Én læge med flere ydernumre 

Der findes forskellige måder hvorpå muligheden for at læger ejer 

flere ydernumre, kan bringes i spil. Helt konkret kan den enkelte 

læge eje op til seks ydernumre erhvervet fra regionen. Som 

illustreret i figur 1 nedenfor: 

 
Figur 1 - Én læge ejer flere ydernumre 

 

Foruden den åbenlyse model hvor én læge ejer og driver op til seks 

ydernumre, er det også muligt at drive ekstra ydernumre i form af et 

alment lægeselskab, som flere læger driver sammen. Hvis der 

oprettes et alment lægeselskab, skal selskabets vedtægter 

godkendes af PLO. For at PLO kan godkende vedtægterne, stilles der 

blandt andet krav om, at hele indskudskapitalen i selskabet skal 

tilhøre læger, der er ansat i selskabet, og som er tilmeldt 

overenskomsten om almen praksis. 
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Side 2 

En model for drift af flere ydernumre i et alment lægeselskab kan eksempelvis se således ud: 

 

 
Figur 2 - En ejer til hvert ydernummer, drift i alment lægeselskab 

 

I denne model ejer de to af lægerne et ydernummer. Driften af praksis sker i form at et alment 

lægeselskab med i alt fire læger, hvor ejerskabet af de enkelte ydernumre er knyttet til de 

enkelte læger. I Region Nordjylland afventer en sammenslutning af læger i øjeblikket 

godkendelse af vedtægterne fra PLO på en sådan model. Denne sag kan således afklare, 

hvorvidt modellen reelt er en mulighed.  

 

Flere læger med flere ydernumre 

Foruden de ovenstående modeller, som tilsvarer de traditionelle organiseringsformer med 

solopraksis og kompagniskab, der i forvejen kendes fra almen praksis, er der umiddelbart to 

yderligere modeller for hvordan, flere læger sammen, kan drive en klinik med flere ydernumre. 

 

Model 1- En ejer af flere ydernumre. Det indbyrdes forhold mellem lægerne reguleres i en 

bagvedliggende aftale.  

 
Figur 3 - En ejer af flere ydernumre. Det indbyrdes forhold mellem lægerne reguleres i en bagvedliggende aftale 
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Side 3 

I denne model ejer Læge 1 alle tre ydernumre, der drives som én praksis. Det betyder, at det 

er Læge 1, der kan stilles til ansvar efter overenskomsten. 

 

Læge 1 vil også kunne sælge ydernummeret. Dette forhold samt øvrige forhold om økonomi 

mv. må reguleres af en bagvedliggende aftale mellem de fire læger der udgør ejerkredsen.  

 

Model 2 – En ejer til hvert ydernummer. Det indbyrdes forhold mellem lægerne reguleres i 

en bagvedliggende aftale 

 

 
Figur 4 - En ejer til hvert ydernummer. Det indbyrdes forhold mellem lægerne reguleres i en bagvedliggende aftale 

 

I denne model ejer hver læge ét ydernummer. Hvert ydernummer drives som en praksis. 

Lægerne har mulighed for at dele lokaler, personale mv., således at de tre praksis drives som 

en samarbejdspraksis. Det betyder, at patienterne vil være tilknyttet én læge og denne læge 

kan stilles til ansvar efter overenskomsten for sit eget ydernummer. 

 

Lægerne kan have en bagvedliggende aftale, som regulerer eksempelvis økonomien, og 

hvordan de skal agere ved salg at ydernumre.  

 

Vakt interesse? 

Har du ambitioner og vil du prøve et praksisliv med flere ydernumre af? Er i to eller flere, der 

ønsker en praksis mere i enten fællesskabs- eller samarbejdsform? Kontakt Region Midtjylland 

eller PLO-Midtjylland og hør om mulighederne for på én og samme tid at vækste og være en 

del af løsningen på lægedækningsproblematikkerne i regionen.    
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 Lise Høyer, Regionsformand, Praktiserende Lægers Organisation, tlf. 22 50 49 10 / 
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Side 4 
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