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De fleste praktiserende læger vælger at være selvstændige efter 
et par år i almen praksis 
 
Hovedbudskaber 

 20 pct. af de speciallæger i almen medicin i aldersgruppen 40 år og 
yngre, der er i almen praksis, arbejder som ansatte eller vikarer. Det 
er væsentlig flere end blandt lægerne i aldersgruppen 41-70 år, hvor 
under 6 pct. er ansatte. Blandt lægerne på 71 år eller derover er an-
delen af ansatte på 15 pct. 

 Blandt de kommende speciallæger i almen medicin forestiller lidt 
over halvdelen, at de har egen praksis efter to år, mens 85 pct. fore-
stiller sig dette efter fem år. 36 pct. forestiller sig at være ansat i al-
men praksis efter to år, mens 8 pct. forventer at være det efter fem 
år. 
 

Baggrund  
De danske praktiserende læger køber og ejer selv deres klinikker. Den nuvæ-
rende struktur for almen praksis i Danmark sikrer kontinuitet for patien-
terne, fordi den praktiserende læge typisk slår sig ned og bliver det samme 
sted i mange år - ofte hele karrieren - samtidig sikrer det en billig og effektiv 
almen praksis.  
 
Almen praksis har udviklet sig meget de seneste år, og der er i dag flere an-
satte, heriblandt ansatte læger, hos de praktiserende læger, end der tidli-
gere har været.  
 
Når man spørger de kommende praktiserende læger, er ønsket dog stadig 
langt overvejende at blive selvstændige, derfor skal den nuværende model 
for almen praksis sikres, udvikles og gøres endnu mere attraktiv, så vi også 
på sigt har et stærkt sundhedstilbud nærmest borgerne.  
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Flest ansatte læger 
blandt de yngste og 
ældste læger 
I almen praksis er der 
lidt over 200 ansatte 
praktiserende læger. 
Det kan enten være læ-
ger, der er ansat som 
speciallæge i almen 
medicin eller som vikar.  
 
Ca. 130 af disse er un-
der 50 år, og ser man 
på antallet i forhold til, 
hvor mange der driver 
egen praksis, er ande-
len af ansatte special-
læger og vikarer størst i aldersgruppen af læger på 40 år og yngre. Herefter følger gruppen 
af læger på 71 år eller derover. 
 
I gruppen under 40 år er ca. hver femte praktiserende læge ansat enten som speciallæge 
eller vikar. Andelen af ansatte og vikarer er under hver 20. læge i aldersgruppen fra 41 år 
til 60 år, mens den stiger svagt i gruppen fra 61 til 70 år, hvor 6 pct. af lægerne er vikarer 
eller ansatte. I gruppen af læger på 71 år eller derover er 15 pct. ansatte.  
 
85 pct. vil være praktiserende læge inden fem år 
Den aktuelle fordeling af hvor mange af de praktiserende læger på under 40 år og i grup-
pen af praktiserende læger på 41 til 50 år, der er ansatte, passer godt med de resultater 
foreningen Forum for Yngre 
Almenmedicinere (FYAM) 
præsenterede i en medlems-
undersøgelse fra 2016, hvor 
FYAM spurgte de kommende 
speciallæger i almen medi-
cin, hvor de forestillede sig 
deres fremtid om henholds-
vis to eller fem år. 
 
Resultaterne viste, at ca. 
halvdelen af de nye praktise-
rende læger regnede med at 
arbejde i egen praksis efter 
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to år. Efter fem år forestillede 85 pct. sig dette. 36 pct. forestillede sig at være ansat i al-
men praksis efter to år faldende til 8 pct. efter fem år. Det flugter godt med de reelle tal, 
hvor der netop er flere ansatte læger i gruppen på under 40 år, som efter et par år som an-
sat vælger at nedsætte sig som praktiserende læge med egen praksis. 
 
 
 
 
 
 


