
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 14. september 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1178 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). 

 

Spørgsmål nr. 1178:  

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange regionsklinikker der siden 1. januar 2017 er 

blevet etableret i medfør af sundhedslovens § 227, stk. 2- 6 for at komme manglen på 

privatpraktiserende læger til livs? Svaret bedes fordelt på kommuner og efter hvilket 

stk. i § 227, klinikkerne er blevet etableret?” 

 

Svar: 

Til brug for mit svar på spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Danske Regi-

oner. Danske Regioner oplyser på baggrund af en rundspørge i regionerne, at der si-

den 1. januar 2017 frem til 31. august 2017 er blevet etableret i alt 13 regionsklinik-

ker i medfør af sundhedslovens § 227. stk. 2-6 jf. nedenstående oversigt.  

 

Region Sjælland 

Kommune Type Stk. i § 227 

Lolland  Udbudsklinik 3 

Guldborgsund Udbudsklinik 3 

Vordingborg Udbudsklinik 3 

Lolland Midlertidig klinik 6 

Lolland Midlertidig klinik 6 

Stevns Midlertidig klinik 6 

Kalundborg Midlertidig klinik 6 

 

Region Nordjylland 

Kommune Type Stk. i § 227 

Læsø Regionsklinik 5 

Hjørring Midlertidig klinik 6 

 

Region Syddanmark 

Kommune Type Stk. i § 227 

Esbjerg Udbudsklinik 3 

Esbjerg Midlertidig klinik 6 

Billund Midlertidig klinik 6 

Fredericia Midlertidig klinik 6 
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Side 2 

Som opfølgning på den politiske aftale om bedre lægedækning, som samtlige partier 

indgik i starten af året, vil jeg i løbet af denne måned fremsætte et lovforslag, der skal 

være med til at understøtte bedre lægedækning. Lovforslaget indeholder en forlæn-

gelse af den eksisterende fireårige periode, regionerne har mulighed for at drive al-

men medicinske klinikker jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, i op til seks år i tilfælde af 

lægedækningsproblemer. Derudover vil lovforslaget åbne op for, at almen praktise-

rende læger, der ønsker flere ydernumre jf. sundhedslovens § 227, stk. 2, kan købe 

direkte fra andre praktiserende læger.  

 

Opgaven med at komme manglen på praktiserende læger i særligt yderområderne til 

livs involverer mange aktører. Det er glædeligt, at den nyligt indgåede overenskomst-

aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takst-

nævn, der i øjeblikket er til urafstemning blandt medlemmerne, indeholder et øget 

fokus på at sikre lægedækning i de lægedækningstruede områder.  

 

Desuden er optaget på medicinstudiet på Aalborg Universitet som bekendt øget med 

50 pladser siden i sommer bl.a. som følge af Lægedækningsudvalgets anbefalinger. 

Det vil forhåbentlig være medvirkende til at komme manglen på privatpraktiserende 

læger til livs i særligt Region Nordjylland, som har oplevet udfordringer med at sikre 

lægedækning. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Jeppe Kramer 

 


