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PLO Analyse 

Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter  

 

Hovedbudskaber 

• Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. 

• Det er 75. pct. færre end for 15 år siden.  

• Tidligere opgørelser viser, at praktiserende læger i gennemsnit har ca. 

1.634 patienter, men heri indgår gruppe 2-patienter ikke, så i områder med 

mange gruppe 2-patienter vil de praktiserende læger reelt have flere 

patienter. 

• 60 pct. af alle gruppe 2-patienter er bosiddende i Region Hovedstaden. 

• Flest gruppe 2-sikrede patienter findes i kommunerne Gentofte, Hørsholm, 

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk.  

• Gruppe 2-patienterne i disse kommuner betyder, at lægerne i de nævnte 

kommuner håndterer mellem 16 og 40 ekstra patienter pr. læge. 

• Der er stor sammenhæng mellem en højere andel af gruppe 2-sikrede og 

antallet af speciallæger, således er der flest speciallæger pr. 10.000 sikrede 

i Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Hillerød. 
 

Baggrund 

Som patient i Danmark kan man vælge mellem to 

sygesikringsgrupper:  

 

• Sikringsgruppe 1, hvor man er er tilmeldt en 

bestemt læge og skal have henvisning til 

speciallæger  

• Sikringsgruppe 2, hvor man ikke er tilmeldt 

en bestemt læge og ikke skal have henvisning 

til speciallæger 

 

Hvis patienterne er i gruppe 1, skal de have 

henvisning fra deres egen læge til behandling hos 

speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. 

De behøver ikke henvisning til øre- og øjenlæge, 

tandlæge, tandplejer og kiropraktor. 

 

Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge.  

PRAKTISERENDE 
LÆGERS 
ORGANISATION 

Dato 14. november 2017 

 
 

 

 

 

 

FAKTABOKS: Sikringsgruppe 2 

Som gruppe 2-sikret er patienten ikke 

tilmeldt en bestemt læge. 

Gruppe 2-patienter skal ikke have 

henvisning til speciallæger. Dog skal man 

stadig have en lægehenvisning, hvis man 

skal til fysioterapeut, fodterapeut eller 

psykolog for at få tilskud. 

 

Gruppe 2-sikrede patienter får samme 

tilskud fra regionen som gruppe 1-sikrede 

patienter for en tilsvarende behandling. 

Hvis prisen for en behandling hos læge 

eller speciallæge er højere end tilskuddet, 

skal patienten selv betale forskellen.  
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Hvis patienterne derimod er i gruppe 2, kan de frit søge behandling hos læge, 

speciallæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor, dog skal de stadig have 

lægehenvisning, hvis de skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. 

 

Patienterne får samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret patient får til 

en tilsvarende behandling, dog tillagt hvad der svarer til det basishonorar, der 

udbetales pr. gruppe 1-patient. Men lægen har ret til at opkræve en højere betaling, 

end det offentlige giver i tilskud via sygesikringen. Den højere betaling skal 

patienten selv betale.  

 

Antallet af sikringsgruppe 2-patienter falder 

Ifølge yderregisteret, der blandt andet registrerer patienterne efter sikringsgruppe, 

var der lidt over 65.000 sikringsgruppe 2-patienter i 2002. Dette antal er på 15 år 

faldet med næsten 49.000 patienter for i 2017 at ligge på lidt over 16.000 

patienter. Dette svarer til et fald på 75 pct. over 15 år. 

 

En mulig forklaring på, at antallet af gruppe 2-patienter falder, kan være, at det er 

blevet lettere at komme hurtigere til hos speciallægen, hvorved fordelen ved ikke 

at skulle have en 

henvisning 

reduceres. 

 

De praktiserende 

læger har i 

gennemsnit ca. 

1.634 patienter 

hver. I dette tal 

indgår gruppe 2-

patienter ikke. Da 

gruppe 2-patienter 

ikke er tilknyttet en 

fast læge, kan de 

som patienter ikke 

knyttes til en 

bestemt læge, men 

vil ofte søge læge i 

det område, de bor i. Derfor er det interessant at undersøge, hvordan gruppe 2-

patienter fordeler sig geografisk. 

 

60 pct. af gruppe 2-patienterne bor i hovedstadsområdet 

Geografisk set fordeler patienterne i sikringsgruppe 2 sig anderledes end 

patienterne i gruppe 1, der afspejler fordelingen af befolkningen på landsplan.  
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I Region Hovedstaden er der væsentlig flere gruppe 2-sikrede patienter end i 

resten af landet, og regionen har langt den største andel af sikringsgruppe 2-

patienter med hele 60 pct.  

 

Region Nordjylland har 

den mindste andel svarende 

til 5%. 

 

De nordsjællandske 

kommuner, Gentofte, 

Hørsholm og Rudersdal, 

har med en andel på 

mellem 2,0 og 2,5 pct. de 

største andele af gruppe 2-

sikrede patienter. Herefter 

følger Lyngby-Taarbæk, 

Dragør, Fredensborg, 

Frederiksberg, Gribskov og Furesø, der har andele på mellem 0,5 og 1,5 pct. 

Landets øvrige kommuner har en andel på under 0,5 pct.  

 

Ingen kommuner i resten af landet har en andel af gruppe 2-patienter på over 0,5 

pct. 

 

Gruppe 2-patienter er ikke tilknyttet en fast læge, men kan frit vælge blandt alle 

praktiserende læger. Oftest vil patienterne dog søge de praksis, der ligger i 

umiddelbar nærhed af deres bopæl, og hvis det antages, at f.eks. de gruppe 2-

patienter, der bor i Gentofte Kommune, alle søgte læger i Gentofte, svarer det til, 

at hver læge i Gentofte håndterer 40 ekstra patienter. I Hørsholm svarer antallet af 

gruppe 2-patienter til 27 ekstra patienter pr. læge, i Rudersdal til 39 og i Lyngby-

Taarbæk til 16 ekstra patienter pr. læge.  

 

Analyser af antallet af ydelser for 2016 viser, at gruppe 2-patienter med ca. 8,8 

ydelser i dagtid pr. patient modtager færre ydelser end gruppe 1-patienterne, der 

modtager 10,1 ydelser pr. patient. Det betyder dog stadig, at læger beliggende i 

kommuner med mange gruppe 2-sikrede reelt har flere patienter.    

 

Speciallæger tiltrækker gruppe 2-patienter 

At Region Hovedstaden har en højere andel af gruppe 2-patienter, hænger 

formentligt sammen med en høj koncentration af speciallæger i området. Som 

gruppe 2-sikret behøver du ikke henvisning til en række speciallæger, og derfor er 

det mere oplagt at vælge en status som gruppe 2-patient i et område med mange 

speciallæger, hvorved man bedre kan gøre brug af fordelen ved at vælge at være 

gruppe 2-sikret.   
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Herudover kan det spille ind, at det gennemsnitlige indkomstniveau er meget højt 

i netop de kommuner i Region Hovedstaden, hvor andelen af gruppe 2-sikrede 

også er høj. 

 

 

I Region Hovedstaden er koncentrationen af speciallæger pr. 10.000 patienter 

højest i kommunerne Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Hillerød - i store 

træk de områder, hvor flest patienter har valgt en status som gruppe 2-patient. 

 

Bagerst i analysen er vist kort for hele landet for andelen af gruppe 2-patienter og 

antal speciallæger pr. 10.000 sikrede. 
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