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LÆGEMANGEL To artikler i Bornholms Tidende fredag får nu Torben Kjær, 
regionsrådsmedlem for Enhedslisten, til at stille en stribe spørgsmål til Region 
Hovedstaden, Center for Sundhed, vedrørende praktiserende læger og lægemanglen på 
Bornholm.  
 
I en pressemeddelelse til avisen lørdag skriver Torben Kjær:  
 
"Af 2 artikler i Bornholms Tidende den 7. maj 2016 fremgår det, at Region Hovedstaden 
havde mulighed for at lave aftale med 2 interesserede praktiserende læger til at overtage 
patienter efter 2 praksis, der ophørte pr. 1. maj 2016. Det fremgår endvidere, at de 
ophørende praksis 3 måneder forinden havde meddelt, at de frasagde sig salg af praksis.  
 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er blevet oplyst, at regionen risikerede en 
retssag, hvis man slog ydernumrene op og/eller indgik aftale om patienterne, inden de 2 
praktiserende læger frasagde sig muligheden for salg af praksis.  
 
På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:  
 
1. Kan det bekræftes, at 2 praktiserende læger har været interesseret i at drive almen 
praksis på Bornholm, hvor langt var man i drøftelserne, og hvad var årsagen til, at det ikke 
lykkedes?  
 
2. Kan det bekræftes, at de 2 ophørende praktiserende læger 3 måneder inden 1. maj 
2016 frasagde sig muligheden for at sælge praksis, således at regionen kunne have 
indgået aftale med de 2 interesserede praktiserende læger, eller hvornår har regionen 
modtaget frasigelsen?  
 
3. Kan det bekræftes, at overenskomsten mellem regionen og Praktiserende Lægers 
Organisation gav mulighed for, at regionen langt tidligere kunne have informeret om de 2 
praksis ophør og kunne have indgået aftale til anden side fx de 2 angiveligt interesserede 
læger for at overtage de patienter, som efter ophør stod uden praktiserende læge pr. 1. 
maj 2016? "  
 
Kritik I en artikel og et synspunkt i Bornholms Tidende fredag oplyste Kathri B. Marcussen, 
formand for Bornholms Lægeforening, at de to læger Brigsted og Strømann-Møller, der 
lukkede deres praksis i Rønne 1. maj, tre måneder før havde meddelt regionen, at de 
havde opgivet at sælge praksis.  
 
På dette tidlige tidspunkt havde to unge læger, ifølge lægeformanden, allerede henvendt 
sig til regionen og gjort opmærksom på, at de var interesserede i at overtage de to 
ydernumre. Men regionen ønskede, igen ifølge Kathri B. Marcussen, på det tidspunkt ikke 



at indgå i en dialog om en mulig løsning på lægemanglen.  
 
Region Hovedstaden har oprettet en midlertidig regionsklinik på Bornholms Hospital, hvor 
skiftende praktiserende læger skal tage hånd om de 2600 patienter, der var tilknyttet den 
nu lukkede lægeklinik i Rønne.  
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