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Bekymrende stigning i afgangen blandt de ældre læger 
 

Hovedbudskaber 

• Antallet af praktiserende læger er de seneste 10 år faldet med 270 
læger, og der var kun 3.326 læger pr. 1. januar 2020 

• Selvom Folketinget har besluttet at uddanne flere praktiserende læ-
ger, vil effekten heraf først ses om nogle år. Derfor er det vigtigt at 
fastholde de nuværende læger, så længe som muligt. 

• Desværre viser nye tal, at afgangen af læger på 60 år eller derover 
har været stigende de seneste år, og det er bekymrende.  

• Det er særligt i kommunerne i Region Sjælland og Region Nordjyl-
land, en række kommuner på den københavnske vestegn, samt et 
par kommuner i Sydvestjylland, at patienterne vil blive ramt, hvis læ-
gerne stopper, da de har den højeste andel af læger på 65 år eller 
derover. 

• Konkret foreslår PLO, at de ældre læger kan få tilskud til at ansætte 
ekstra personale eller reducere arbejdsmængden ved eks. at give læ-
gerne lettere adgang til at etablere delepraksis. Dette vil fastholde 
flere af de ældste af læger de kommende år. 
 

Antallet af praktiserende læger falder fortsat 
Antallet af praktiserende læger har været faldende siden 2011. Antallet af 
læger er i denne periode faldet fra 3.595 til 3.326 læger, og forventes at 
falde yderli-
gere i 2021. 
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almen medicin, så der på sigt uddannes flere praktiserende læger. Det tager dog omkring 
fem-seks år før en praktiserende læge er uddannet, hvorfor almen praksis er afhængig af, at 
de læger, der har praktiseret i mange år, vælger at blive ved i praksis et par ekstra år, så læ-
gemanglen ikke yderligere forværres, indtil de større årgange af nye praktiserende læger bli-
ver færdige med deres uddannelse. 
 
Stigende frafald blandt de ældre læger 
Desværre viser tal fra Lægeforeningens medlemsregister, at afgangen fra de enkelte alders-
grupper har været stigende for både aldersgruppen af læger i alderen 60-64 år og læger på 
65 år eller derover. Den stigende tendens, der ses, er bekymrende, idet netop disse læger 
helst skal blive ved med at praktisere, hvis ikke lægemanglen de kommende år skal blive 
markant forvær-
ret.  
 
I aldersgruppen 
60-64 år var fal-
det i 2016 på 2 
pct. Dette fald 
øgedes og var på 
13 pct. i 2019. I 
2020 var faldet 
på 11 pct. I grup-
pen af læger på 
65 eller derover 
var faldet i 2016 
på 2 pct. Dette 
fald øgedes i de 
kommende år, og 
var i 2020 på 8 pct.  
 
Til gengæld ses en forbedret tendens i gruppen af læger på mellem 55 og 59 år, hvor flere 
års fald i 2020 blev vendt til en stigning på 2 pct.  
 
PLO foreslår bedre delepraksismuligheder og tilskud til mere personale 
Fastholdelse af især ældre læger, der allerede er i almen praksis, er det greb, der allerhur-
tigst kan bidrage til at løse lægedækningsudfordringerne i almen praksis.  
 
Når man spørger de ældre læger, hvad der især betyder noget for dem i forhold til at blive 
lidt længere i almen praksis, er det især en kortere arbejdsuge og mindre arbejdsbelastning, 
der peges på. Den gennemsnitlige arbejdsuge for praktiserende læger på cirka 45 timer er 
for en del af disse ældre læger for voldsomt. 
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Jesper Vollmond er med sine 72 år én af de ældre læger, der stadig er aktiv. Han har en solo-
praksis i Kalundborg med ca. 1.600 tilmeldte patienter. Jesper Vollmond er er glad for sin 
praksis, men han kunne godt ønske sig lidt aflastning i hverdagen:  

”Jeg kunne ønske mig aflastning 1-2 dage ugentligt, men jeg 
kan ikke få hjælp til det, og vikarmarkedet er vanskeligt på 
grund af de store lønninger, der tilbydes fra forskellige andre 
aktører.”  

Jesper Vollmond, 72 år og praktiserende læge i Kalundborg.  

For at vende udviklingen med, at mange læger over 60 år vælger at stoppe, foreslår PLO, at 
de ældre læger kan få hjælp til at ansætte ekstra personale eller reducere arbejdsmængden 
ved eks. at give lægerne lettere adgang til at etablere delepraksis, hvorved arbejdsmængden 
og patientantallet reduceres. Disse ordninger kan medvirke til, at lægerne bliver længere i 
almen praksis og kan medvirke til at undgå yderligere forværring af den nuværende læge-
mangel de kommende år.   
 
Flest læger over 65 år på Sjælland 
Hvis ikke de foreslåede tiltag gennemføres, eller lægerne fastholdes på anden vis, vil konse-
kvenserne rent geografisk særligt ramme Region Sjælland, idet mange af lægerne her er over 
65 år. I flere af kommunerne, herunder Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Kalundborg og 
Odsherred er en femtedel eller flere af lægerne over 65 år, mens flere af regionens øvrige 
kommuner har mere end hver tiende læge, der er over 65 år.  
 
På den københavnske vestegn ses et lignende billede, hvor det i kommunerne: Albertslund, 
Brøndby, Herlev og Ishøj er mere end hver femte læge, der er over 65 år, mens det i de fle-
ste andre kommuner er mere end hver tiende.  
 
I den sydvestlige del af Jylland har særligt Aabenraa og Fanø en stor andel læger over 65 år, 
men også i andre kommuner i området er mere end hver tiende læge 65 år eller derover.  
 
I Nordjylland er mere end hver tiende læge også over 65 år i de fleste kommuner, mens det i 
kommunerne Frederikshavn, Lemvig, Morsø er mere end hver femte. 
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