
 

 

 ANALYSENOTAT 

  

Udbudsklinikker er billigere 
end regionsklinikker 

Region Nordjylland lider under mangel på alment praktiserende læger. Det kan derfor 
være svært for lægerne at afsætte deres praksis, når de går på pension.  
 
I 2014 gjorde man det derfor muligt for private udbydere at overtage ydernumre og op-
rette såkaldte udbudsklinikker i de tilfælde, hvor ingen privatpraktiserende læger øn-
skede at overtage ydernumrene. Regionerne kan desuden selv drive lægehuse ved at 
oprette regionsklinikker. Generelt siger Sundhedsloven, at en region til at starte med 
skal sende en praksis i privat udbud, når det ikke lykkes at finde en alment praktiserende 
læge til at overtage. Region Nordjylland har dog fået lov til at fravige disse bestemmelser 
og kan derfor oprette regionsklinikker uden, at der først har været et udbud.  
 
I dette notat sammenligner vi omkostningerne pr. patient for alment praktiserende læ-
gers klinikker (PLO-klinikker), udbudsklinikker og regionsklinikker. Sammenligningen 
tager ikke højde for f.eks. besøgsfrekvens blandt patienterne. 
 
I Region Nordjyllands notat ”Udgifter og patienttal – almen praksis området” fra 4. juni 
2019 fremgår patienttal og bogførte udgifter for hhv. PLO-klinikker, udbudsklinikker og 
regionsklinikker, jf. tabellerne nedenfor.  
 
   

Tabel 1: Patienttal i almen praksis, Region Nordjylland 

Ydertype 2016 2017 2018 

Ydere efter overenskomst (PLO-klinikker) 547.322 538.458 544.985 

Udbudsklinikker 24.590 28.348 29.539 

Regionsklinikker 12.114 19.111 12.998 

Total 584.026 585.917 587.522 
 

Kilde: Region Nordjylland. 
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Tabel 2: Bogførte udgifter i almen praksis, kr., Region Nordjylland 

Kontonavn 2016 2017 2018 

Ydere efter overenskomst (PLO-klinikker) 823.604.521 809.110.124 870.167.268 

Udbudsklinikker 38.800.488 46.831.307 50.485.071 

Regionsklinikker 22.901.124 33.920.462 32.416.721 

Andre udgifter 110.945.946 106.808.868 112.961.450 

Total 996.252.079 996.670.761 1.066.030.510 
 

Kilde: Region Nordjylland. 

Anm: Tallene er hentet fra regionens økonomisystem. Udover de bogførte udgifter til hhv. udbudsklinikker og 

regionsdrevne tilbud findes en række andre udgifter, som ikke kan tilskrives de forskellige kliniktyper direkte. 

 
De gennemsnitlige bogførte udgifter pr. patient i de forskellige kliniktyper er vist i tabel 
3 nedenfor. ”Andre udgifter” er ikke inkluderet i disse tal, men Region Nordjylland skri-
ver, at fordelingen af disse udgifter nogenlunde følger den forholdsmæssige fordeling af 
patienter. Sammenligningen af kliniktyperne påvirkes derfor ikke.  
   

Tabel 3: Bogførte udgifter pr. patient, kr. 

Ydertype 2016 2017 2018 

Ydere efter overenskomst (PLO-klinikker) 1.505 1.503 1.597 

Udbudsklinikker 1.578 1.652 1.709 

Regionsklinikker 1.890 1.775 2.494 

Forskel, udbudsklinikker og regionskli-
nikker 

20% 7% 46% 
 

Kilde:  Egne beregninger baseret på Region Nordjyllands tal. 

 
Tabel 3 viser, at for hele perioden 2016-2018 har omkostningerne pr. patient været lavest 
i PLO-klinikkerne.  
 
Sammenligner man omkostningerne for udbudsklinikkerne og regionsklinikkerne, har 
regionsklinikkerne haft større omkostninger pr. patient i alle tre år. Der var særligt stor 
forskel i 2018, hvor regionsklinikkerne i Region Nordjylland havde 46% større udgifter 
pr. patient end udbudsklinikkerne. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 10. september 2019. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til Sundhedspolitisk Fagchef Katrina Feil-
berg Schouenborg på kfs@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6382 eller Seniorøkonom 
Agnete Nielsen på anie@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6179. 
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