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PLO Analyse 
354 praktiserende læger på 65 år eller derover 
reducerer manglen på læger 
 
Hovedbudskaber 

• 354 af de nuværende praktiserende læger er 65 år eller derover 

• Antallet svarer til, at mere end hver tiende praktiserende læge er 65 år eller 
derover, og disse læger reducerer manglen på læger flere steder i landet 

• 200 læger har søgt undtagelse fra akkreditering. Det indebærer, at de skal 
stoppe med at praktisere inden 31. august 2019, hvilket kan medvirke til at 
øge lægedækningsproblemerne 
 

Baggrund 
Behovet for praktiserende læger øges år for år. Den demografiske udvikling be-
tyder, at befolkningens sammensætning ændrer sig, så vi får flere ældre. Samti-
dig får flere patienter kroniske sygdomme og lever med disse sygdomme læn-
gere. Der er en klar sammenhæng mellem både alder og sygelighed og antallet 
af kontakter til egen læge. Hertil kommer, at mange patienter samtidig udskrives 
meget tidligere fra sygehusene, og flere opgaver flyttes fra hospitalerne til det 
nære sundhedsvæsen. Det er alt sammen forhold, der betyder, at efterspørgslen 
efter praktiserende læger vil stige.  
 
Antallet af praktiserende læger har været faldende de seneste år, og arbejdsbyr-
den, de resterende læ-
ger oplever, betyder, 
at mere end 2/3 af læ-
gerne har lukket deres 
praksis for nye patien-
ter. Heldigvis vælger 
en del læger, der har 
en alder, hvor de 
kunne gå på pension, 
at fortsætte med at 
tilse og behandle de-
res patienter. Dermed 
bidrager de til at redu-
cere manglen på læger 
i almen praksis. 
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Mere end 350 læger er over 65 år 
Et udtræk fra Lægeforeningens medlemsregister over praktiserende læger viser, 
at der ved starten af 2018 var 354 læger på 65 år eller derover, der stadig er 
praktiserende læge og tilser og behandler deres patienter.  
 
Mere end en tredjedel af disse praktiserede læger befinder sig i Region Hoved-
staden, og de udgør 13 pct. af de praktiserende læger i denne region. Andels-
mæssigt følger Region Sjælland og Region Nordjylland, hvor andelen af læger 
på 65 år eller derover i begge regioner udgør 12 pct. I begge regioner er der ge-
nerelt store problemer med lægemanglen, hvorfor de ældre læger kraftigt med-
virker til at reducere belastningen for regionenernes øvrige læger. 
 
Udover de praktiserende læger, som vælger at fortsætte, selv om de er fyldt 65 
år, vælger mange praktiserende læger, efter de stopper i deres egen praksis, at 
fortsætte med at tage vagter i lægevagten og dermed aflaste de øvrige praktise-
rende læger i forhold til vagtforpligtigelsen. En opgørelse fra Lægeforeningens 
medlemsregister viser, at 135 medlemmer på over 65 år har eget vagtydernum-
mer. De fordeler sig med 60 læger i Syddanmark, 22 i Nordjylland, 40 i Midtjyl-
land og 13 i Sjælland. I Region Hovedstaden er dette ikke relevant, idet vagtlæ-
geordningen her er organiseret på anden vis. 
 
Hver tiende praktiserende læge er 65 år eller derover 
Siden 2007 er antallet af praktiserende læger faldet med mere end 200 læger. I 
2007 var der 3.653 praktiserende læger. I 2018 var antallet 3.402 læger. 
 
I 2007 var ca. 5 
procent af de 
praktiserende 
læger over 65 
år. Faldet i det 
samlede antal 
læger, og den 
deraf følgende 
lægemangel, 
har formentlig 
været medvir-
kende til, at 
mange ældre 
læger, der 
egentlig kunne stoppe, har valgt at forlænge karrieren. Når man som læge bor i 
et område, hvor det er svært at skaffe nye læger, vægter man hensynet til patien-
terne og tager nogle ekstra år på arbejdsmarkedet og medvirker således til at re-
ducere de udfordringer, der opleves flere steder i landet med mangel på praktise-
rende læger. Dertil kommer, at lægemanglen betyder, at det kan være svært for 
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de ældre praktiserende læger få solgt deres praksis – og dermed få de penge re-
tur, de i sin tid har investeret. Dette kan også bidrage til, at flere vælger at fort-
sætte i længere tid. 
 
På blot fire år, fra 2007 til 2011, er andelen af læger på 65 år eller derover mere 
end fordoblet og udgør mere end 11 procent af alle de praktiserende læger. I 
årene efter 2011 svinger andelen lidt, men ca. hver tiende læge har i årene heref-
ter været 65 år eller derover. I 2018 udgør praktiserende læger på 65 år eller der-
over 10,4 procent af det samlede antal praktiserende læger. 
 
200 har frabedt sig akkreditering 
I forbindelse med overenskomsten for almen praksis for perioden 2014-17 blev 
det aftalt, at de praktiserende læger skulle akkrediteres. Dog kunne praksis, der 
forventedes at ophøre inden 31. august 2019, undgå akkreditering.  
 
Det har desværre betydet, at en stribe praktiserende læger har sat en slutdato for 
deres lægevirke, og det kan betyde, at disse læger stopper tidligere, end de ellers 
ville have gjort. Opgørelser af, hvilke læger, der er undtaget for akkreditering, 
viser, at såvel læger på over 65 år som læger væsentligt under 65 år har valgt at 
lade sig undtage og dermed stoppe senest ved udgangen af 2019.   
 
Mere end 200 praktiserende læger har benyttet bestemmelsen og vil derfor af-
hænde deres praksis i år eller næste år, hvorfor presset på de resterende læger 
øges yderligere. Det svarer til, at cirka 6 pct. af lægerne vil stoppe på landsplan. 
Regionalt er der flest læger i Region Hovedstaden (9 pct.) efterfulgt af Region 
Sjælland (8 pct.), der ønsker at stoppe, og særligt i Region Sjælland, hvor der 
flere steder er stor mangel på praktiserende læger, vil dette ramme hårdt. 
 
PLO er som organisation meget opmærksom på denne udfordring og har over 
for sundhedsvæsenets øvrige partnere påpeget udfordringen. PLO er bekymret 
over, at så mange læger risikerer at stoppe, og vil derfor foreslå, at læger over 60 
år friholdes for akkreditering. Det vil være ærgerligt at miste denne store gruppe 
af læger, særligt i lyset af, at antallet af praktiserende læger har været faldende i 
snart mange år. 
 
Generelt arbejder PLO for at fastholde medlemmerne som praktiserende læger, 
også selv om medlemmerne passerer de 65 år, og opfordrer sundhedsvæsenets 
øvrige parter til at overveje muligheder såsom muligheden for at reducere ar-
bejdstiden for de ældste læger eller hjælpe med økonomiske støtte til eksempel-
vis ansættelse af personale, der kan medvirke til at aflaste lægen og dermed 
sikre, at denne fortsætter som praktiserende læge flere år. 
 
 

 


