
Til yngre almenmedicinere, som overvejer at blive praktiserende læge

OVERVEJER  
DU AT BLIVE 
PRAKTISERENDE 
LÆGE?
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Som yngre almenmediciner eller nyuddannet speciallæge 
i almen medicin og kommende praktiserende læge er der 
mange forhold, du skal overveje; arbejdsforhold, økonomi, 
kolleger, faglig udvikling og privatlivet. I denne folder kan 
du læse om forskellige måder at være praktiserende læge 
på, samt få information om relevante forhold, der gælder i 
almen praksis.

Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man står over 
for at købe en praksis. Nedenfor gennemgås de muligheder, 
som der er indenfor overenskomsten. 
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Hvem  
bestemmer,  
hvor jeg kan 
nedsætte mig  
i en almen 
praksis?

Hvis du er i gang med at opkøbe en allerede eksisterende praksis, er der ingen 
offentlig myndighed, der blander sig i praksisopkøbet. Bare husk på, at en praksis 
ikke kan flyttes geografisk uden regionens godkendelse. Det skyldes, at regioner- 
ne planlægger lægedækningen for at sikre en jævn fordeling af læger i hele landet. 

Ansøger du derimod om et såkaldt 0-ydernummer, opslås ydernummeret typisk 
i et nærmere bestemt geografisk område. Et 0-ydernummer har ikke en tilknyt-
tet patientkreds, dvs. man starter med 0 patienter i praksis og skal så selv sørge 
for at få patienter ind. De nærmere procedurer for ansøgning beskrives typisk i 
opslaget – ellers ret henvendelse til den region, som har udbudt ydernumme-
ret, eller den regionale afdeling af PLO. 

Du kan læse mere om reglerne for køb og salg af praksis på plo.dk

Hvor skal jeg 
nedsætte mig - 
skal det være  
på landet  
eller bynært?

De fleste ønsker at arbejde tæt på deres bopæl, og da de fleste læger bor i 
de større byer, hvor de er uddannede, er der naturligt en større efterspørgsel 
her efter stillinger/lægekapaciteter i almen praksis. Det betyder også, at der er 
mangel på læger i nogle geografiske områder. 

I flere regioner kan du prøve livet af udenfor de større byer, fx som som ansat 
læge, hvor du kan vente med at investere i en almen praksis. Som ansat læge 
kan du arbejde for en anden læge i dennes praksis – men kun hvis du er ud-
dannet speciallæge i almen medicin. Hvis ikke du er det, kan du kun arbejde i 
almen praksis i 2 måneder.

Ret henvendelse til regionen eller den regionale afdeling af PLO, som kan for-
tælle, om de har kendskab til åbne stillinger i deres områder. 

Du kan læse mere om ansatte læger i Overenskomst for almen praksis  
§§ 20-21 på plo.dk

danske reg
kl
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Skal det være  
et stort eller  
et lille sted, 
alene eller 
sammen  
med andre? 

Hvis det skal være en lille praksis, kan du overveje en solopraksis – eller du kan 
overveje at søge Samarbejdsudvalget i regionen om at have et lavere patien-
tantal. Det kan du læse mere om i overenskomstens § 7, stk. 3. Hvis det skal 
være en større praksis eller sammen med andre, så er en kompagniskabsprak-
sis, en samarbejdspraksis eller en netværkspraksis måske noget for dig. 

Fx er en kompagniskabspraksis en praksis, der drives af to eller flere læger og/
eller almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og 
personale. Med en samarbejds- eller netværkspraksis samarbejder man, men 
har hver sin selskabsform, økonomi og patientkreds og mere eller mindre fæl-
lesskab om lokaler og personale.

Du kan læse mere om praksisformer i Overenskomsten om almen praksis  
(§ 16), men nedenfor er en kort oversigt:

Enkeltmandspraksis Praksis, der drives af én læge eller ét alment læ-
geselskab uden fællesskab med andre læger om 
patienter og økonomi

Kompagniskabs- 
praksis

Praksis, der drives af to eller flere læger og/eller 
almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, 
økonomi, lokaler og personale

Samarbejdspraksis Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkelt- 
mands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller 
almene lægeselskaber med hver deres patientkreds, 
hvor der er et vist samarbejde mellem dem, men fæl- 
lesskab om lokaler og helt eller delvist om personale

Alment lægeselskab Praksis, der drives af en eller flere læger, der har 
tiltrådt overenskomsten (§ 12), og som er ansat i et 
anpartsselskab, aktieselskab eller andet selskab
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Hvad er 
vigtigst  
for dig  
– at bygge  
noget nyt, 
overtage en 
praksis eller 
fleksibilitet?

Hvis du gerne vil overtage en allerede eksisterende praksis, kan du overveje 
at indgå aftale om et generationsskifte – det er en mulighed, som kan bruges 
umiddelbart i områder, der er lægedækningstruede. I andre områder kan den 
praktiserende læge, som ønsker at indlede et generationsskifte, søge Samar-
bejdsudvalget om tilladelse. Ved en generationsskifteaftale vil du have mulig-
hed for at prøve samarbejdet af i en periode på seks måneders ansættelse. 
Herefter skal du købe dig ind i praksis og dermed overtager en del af det øko-
nomiske ansvar. Der kan gå op til fem år, inden du skal overtage praksis helt. 

Hvis du hellere vil bygge noget op fra bunden, kan du gå efter et nyt udbudt 
0-ydernummer, som sælges af regionen. Kendetegnende for en nedsættelse i 
0-praksis er, at du ikke får en patientkreds med, men selv oparbejder denne.

Ønsker du, at din virksomhed skal vokse, og et øget ledelsesansvar, kan du be-
sætte en ledig lægekapacitet med en ansat speciallæge i almen medicin frem 
for en kompagnon, eller du kan erhverve op til 6 ydernumre på op til 6 forskel-
lige adresser, dvs. du kan have 6 praksis fordelt på op til 6 lokationer. Alterna-
tivt kan du udvide din praksis ved at indgå aftale med en kompagnon, fx ved 
ansøgning om 0-ydernummer eller opkøb af anden praksis. 

Du kan læse mere i overenskomstens § 16, stk. 8, og § 20

Der er også andre muligheder – fx kan regionen give en praksis tilladelse til at 
etablere en satellitpraksis som supplement til det primære konsultationssted. 
Satellitpraksis udgør et ekstra konsultationssted og ikke en selvstændig praksis 
i forhold til overenskomsten, og der kan aftales indskrænket åbningstid i satel-
litpraksis afhængig af behov og tildelt lægekapacitet.
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Du kan også søge regionen om et ydernummer på licens og på den måde få 
noget mere fleksibilitet. Du vil så drive praksis efter overenskomstens regler 
og honorering, men betale et nærmere aftalt omkostningsbidrag til regionen 
for leje af lokaler etc. Ydernummeret kan ikke videresælges, men du kan med-
dele ophør i praksis med et varsel på seks måneder, hvorefter ydernummeret 
tilfalder regionen til nybesættelse. Hvis du ønsker at investere i praksis og eje 
ydernummeret, kan du efter nærmere værdiansættelse og aftale med regionen 
købe ydernummeret og overtage praksis på sædvanlige vilkår. 

Når du skal købe en praksis, bliver du mødt med begrebet ”goodwill”. Goodwill 
kan defineres som værdien af praksis’ fremtidige indtjeningsevne. Dvs. hvis du 
skal købe en praksis, der har været i gang længe, og som kører godt, vil den 
koste mere at købe, fordi goodwill i praksis er høj. Hvis du derimod køber et 
0-ydernummer, skal du ikke betale goodwill, fordi du køber en praksis uden 
patienter og altså i første omgang uden indtjeningsgrundlag. Der er en fast-
sat grænse på, hvor høj goodwill må være. Det betyder, at praktiserende læger 
maksimalt kan handle en praksis til en pris beregnet som gennemsnittet af de 
tre sidste års omsætning tillagt 36 procent.

Hvis du har brug for rådgivning omkring goodwill, så kan du kontakte 
PLA på telefon 35 44 84 00 eller på mail: plo@dadl.dk

Du kan læse mere i overenskomstens § 19, § 20, § 16, stk. 8, § 23 og § 25 
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Hvis du vil vide mere:

Studerende Almen Medicinske Selskab  
sams.dsam.dk                  

Forum for Yngre Almenmedicinere  
fyam.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin  
dsam.dk/flx/uddannelse                       

Praktiserende Lægers Organisation 
laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/ 
Laegerdk/P_L_O             

PLO Hovedstaden 
Stockholmsgade 55,  
2100 København Ø. 3544 1094, post.hpl@dadl.dk

PLO Sjælland 
Dr. Kaarsbergsvej 7B, 1. sal,  
4180 Sorø. 5787 0767, lfsj@dadl.dk

PLO Syddanmark 
TradeCity, Kokholm 3B,  
6000 Kolding. 7572 4499, lfsyd@dadl.dk

PLO Midtjylland 
Fredens Torv 3 B, 8000 Aarhus C.  
8730 9030, lfmidt@dadl.dk

PLO Nordjylland 
Lægernes Hus i Nordjylland,  
Rømersvej 10, 9000 Aalborg.  
3544 8189,  
lfnord@dadl.dk

Praksisbørsen  
ugeskriftet.dk/job     

Danske Regioner 
regioner.dk/                           

Region Hovedstaden 
Center for Sundhed,  
csu@regionh.dk

Region Sjælland 
Alleen 15, 4180 Sorø, 5787 5787,  
primaersundhed@regionsjaelland.dk 

Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle,  
7663 1000, kontakt@rsyd.dk

Region Midtjylland 
7841 0000, spørg efter  
Lægedækningsteamet

Region Nordjylland  
Niels Bohrs Vej 30,  
9220 Aalborg Øst, 9764 8000, 
region@rn.dk

http://sams.dsam.dk/
http://www.fyam.dk/
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O
mailto:lfho@dadl.dk
mailto:lfsj@dadl.dk
mailto:lfsyd@dadl.dk
mailto:lfmidt@dadl.dk
mailto:lfnord@dadl.dk
http://ugeskriftet.dk/job
http://www.regioner.dk/
mailto:primaersundhed@regionsjaelland.dk
mailto:region@rn.dk
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