
 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 28. april 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 13 

om B 121 til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 13:  

”Ministeriet oplyser i svar på spørgsmål 3, at Sundhedsministeriet har anmodet Dan-

ske Regioner om bidrag til besvarelse af spørgsmålet, men Danske Regioner har op-

lyst, at det ikke har været muligt at indhente oplysninger fra regionerne inden for 

tidsfristen. Vil ministeren indhente det nævnte bidrag fra Danske Regioner og, når bi-

draget foreligger, besvare spørgsmål 3: Kan ministeren redegøre for, hvor mange al-

ment praktiserende speciallæger, som ejer mere end et ydernummer, og hvor mange 

af dem har indgået partnerskab om drifte  ed e  privat virkso hed?” 

 

Svar: 

Sundhedsministeriet har indhentet bidrag fra Danske Regioner til besvarelsen af 

spørgsmålet. Danske Regioner oplyser følgende: 

 

”Regio er e oplyser følge de o  a tal læger, der ejer ere e d ét yder u er i re-
gionen: 

Region Antal læger med flere ydernumre i regionen* 

Nordjylland 5 

Midtjylland 8 

Syddanmark 10 

Hovedstaden 4 

Sjælland 2 

 

* Læger ka  i fællesskab eje et eller flere yder u er sa e , hvis de  opkøbe de ”læge” be-
står af et kompagniskab af læger. I Syddanmark er der fx 7 læger i kompagniskab, som ejer ét 

ekstra ydernummer sammen og i Sjælland ejer et kompagniskab på 2 læger et ekstra ydernum-

mer. Kompagniskaber, der ejer ekstra ydernumre indgår i opgørelsen som 1 læge, idet der er tale 

om en enhed med en ejerkreds.   

 

Det er ikke muligt at opgøre det præcise antal klinikker, som har indgået partnerskab 

med en privat virksomhed, da praktiserende læger ikke er forpligtet til at oplyse om 

samarbejdsaftaler med underleverandører. Regionerne oplyser dog, at de er bekendt 

med en række klinikker, som har indgået aftaler med private underleverandører, men 

antallet skal betragtes som et minimum. 
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Side 2 

Regionerne oplyser følgende om partnerskabsklinikker:  

 

Region Antal partnerskabsklinikker 

Nordjylland 3 

Midtjylland 6 

Syddanmark 5 

Hovedstaden 2 

Sjælland 8 

” 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Benjamin Haslund-Krog 

 


