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Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Flere og flere plejehjemsbeboere 
har glæde af fast læge
I langt de fleste kommuner lykkes det at indføre 
faste læger på plejehjemmene. Det giver bedre 
behandling til borgerne, fordi flere sygdomme 
håndteres før de bliver alvorlige og samarbejdet 
mellem læger og personale bliver langt bedre. 
Lægemangel og usikkerhed om økonomien 
gør det dog svært at finde læger til alle landets 
plejehjem.

På et hastigt stigende antal plejehjem landet over er den prak-
tiserende læge blevet et meget velkendt ansigt for beboerne, 
fordi hun kommer på jævnlige besøg. Det er konsekvensen af 
udrulningen af ordningen med faste plejehjemslæger, der har 
som mål at sikre færre indlæggelser, bedre medicinering og mere 
trygge borgere.
 Ordningen med fast tilknyttede læger til plejehjemmene blev 
aftalt mellem regeringen, KL, Danske Regioner og PLO i 2016, og 
går kort fortalt ud på, at fast tilknyttede læger er nogle timer på 

plejehjemmet hver uge, hvor de vejleder personalet om symp-
tomer og ændringer i beboernes tilstand, og om behandling og 
medicinering. Samtidig bruger lægerne tiden på plejehjemmet til 
almindelige sygebesøg. 
 Siden opstarten har ordningen bredt sig ud over landet, og 
det seneste år, er det for alvor gået stærkt. En ny Momentum-
undersøgelse viser, at man i 68 procent af kommunerne med 
udgangen af 2019 havde en fast læge på mindst halvdelen af de 
lokale plejehjem. Det er en stigning fra 59 procent året før og 28 
procent i 2017. Samtidig er andelen af kommuner, hvor der er 
faste læger på samtlige plejehjem, steget fra 11 procent i 2017 til 
35 procent i 2019.
 På plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg har man været 
med siden 2017, og her er fordelene ved ordningen helt tydelige 
for plejehjemsleder Marianne Savkov. Især fordi langt de fleste 
beboere har tilmeldt sig den fast læge, selvom det er valgfrit.
 »Før ordningen havde vi 66 borgere og samarbejde med 24 
forskellige læger. I dag er i gennemsnit 55-60 af de 66 beboere 
tilmeldt den nye samme læge. Det er fantastisk, for før skulle vi 
fange lægen i deres telefontid om morgenen, og der blev man 
mere bare et nummer i rækken. Sådan er det ikke mere,« siger 
Marianne Savkov.
 Helt konkret gør samarbejdet med den faste læge det muligt 
at være på forkant, hvis der sker små ændringer i beboernes 
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Sundhed

Status for udbredelse af faste læger på plejecentre inkl. friplejeboliger i kommunerne, 
2019 (%) 

Kilde: Momentum. KL-rundspørge til 98 kommuner.

Fuldt implementeret  - 35

Implementeret anden model - 6

Dialog med KLU om match - 2
Ikke startet - 2

51-99 % af plejecentrene - 33

Ikke muligt at indgå aftaler 
med almen praksis - 7

0- 50 % af plejecentrene - 15

Udvikling 2017-2019 i kommuner, der har tilknyttet faste læger på 51-100 procent af 
plejecentre inkl. friplejeboliger (%) 

Kilde: Momentum. KL-rundspørge til 98 kommuner
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sundhedstilstand, fordi personale og læge kan tage dialogen 
løbende. 
 »Det giver mulighed for at sætte ind tidligere, så man måske 
kan hindre en indlæggelse. Det kan være så banal en ting som 
urinvejsinfektion, forkølelse og influenza, hvor man bedre kan 
tage det i opløbet, så det ikke ender med, at en forkølelse ender 
med en lungebetændelse, som ældre mennesker kan blive rigtig 
syge af og i værste fald dø af,« siger Marianne Savkov.
 Samtidig øger samarbejdet kvaliteten af den pleje, som per-
sonalet på plejehjemmet giver.
 »Fordi lægen er her en gang om ugen, giver det god mulig-
hed for sparring med personalet, og de lærer rigtig meget af læ-
gen, fordi man har nogle helt tætte samtaler. Deres samarbejde 
med lægen bliver langt mere professionelt, og det betyder, at vi 
sammen finder en retning for, hvordan vi gør det bedst muligt 
for borgerne,« siger Marianne Savkov.
 Hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er Lise Høyer, 
formand for Kommuneudvalget, også tilfreds med, at ordnin-
gen fortsætter i mange kommuner. Alle parter har været glade 
forordningen, både plejehjemsbeboerne, personale og læger og 
det har styrket kvaliteten og samarbejdet. 
 »De, der kommer på plejehjem, er svært dårlige sundheds-
mæssigt. Det er de allermest sårbare borgere, for hvem det 
er en voldsom belastning at blive indlagt. Med faste læger på 
plejehjemmene kan man via et tættere samarbejde mellem 
læge og personale fx bedre lave medicinindsatser, eller have 

klare retningslinjer ved mistanke om febersygdom eller blærebe-
tændelse. På den måde kan man bedre lave en tidlig indsats og 
sandsynligvis forebygge indlæggelser,« siger Lise Høyer.
 Formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Jette Skive er af 
samme årsager glad for ordningen.
 »Social ulighed i sundhed, og hvordan vi skal bekæmpe den, 
fylder rigtig meget i den offentlige debat i øjeblikket. Her kan vi 
se, at vi har et redskab, som virkelig gør en forskel for nogle af vo-
res allersvageste borgere. De skal ikke belastes af at transportere 
sig til lægen, og risikoen for indlæggelser er lavere. Fordelene er 
mange, og derfor bliver vi i kommunerne ved med at skubbe på 
for, at flere plejehjem kommer med,« siger Jette Skive.

Svært at udbrede alle steder
Momentums undersøgelse viser, at det har været svært at opnå 
målet om en fuld udrulning i 2019, som var det oprindelige mål. 
Som nævnt er det i 35 procent af kommunerne lykkedes at få fa-
ste læger på samtlige plejehjem. 33 procent af har kommunerne 
har en fast læge på mere end halvdelen af deres plejehjem og 
15 procent har det endnu kun på under 50 procent af plejehjem-
mene.
 I to procent af kommunerne er man fortsat i dialog med det 
lokale Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU) om at matche pleje-
hjem og læger, mens man i seks procent af kommunerne har 
implementeret andre modeller, som sikrer lægefaglig rådgivning. 
I syv procent af kommunerne, har man måttet sande, at det ikke 
har været muligt at indgå en aftale med de praktiserende læger.
 At det har været svært at finde læger til samtlige plejehjem, 
handler blandt andet om manglen på praktiserende læger. Det 
mener Lise Høyer fra PLO.
 »De steder, hvor det har været mest udfordrende at få aftaler 
på plads, er typisk der, hvor der er lægemangel. De steder, vil 
det at påtage sig opgaven som plejehjemslæge være en ekstra-
opgave, som nogle læger er for pressede til at kunne overskue. 
Med opgaven påtager man sig ud over konsulentopgaverne også 
alle de borgere, som bor på plejehjemmet. Det mønster kan jeg 
genkende fra Region Midtjylland, og jeg tror også, at det er udfor-4
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dringen i Region Sjælland og i Hovedstaden,« siger Lise Høyer.
Hun henviser til, at henholdsvis 11, 12 og 10 procent kommu-
nerne i Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden ikke har 
kunnet indgå en aftale med lægerne.
 I Ældre Sagen er man bekymret over, at man ikke har fået 
indført ordningen på alle plejehjem.
 »Vi er nervøse for, at udbredelsen vil stagnere eller direkte 
gå den forkerte vej, hvis der ikke fortsat er politisk fokus på, at 
plejehjemslæger skal udbredes til alle plejehjem. På baggrund af 
de gode erfaringer burde både kommuner og læger være mere 
motiverede for et samarbejde i dag, end da ordningen startede,« 
siger Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen.
 Det er bestemt ikke manglende motivation, der er årsagen til, 
at nogle kommuner endnu ikke har aftaler på plads på samtlige 
plejehjem. Det understreger Jette Skive, KL.
 »Alle parter er enige om, at det er til stor fordel for både bor-
gere og personale med en fast læge på plejehjemmene, men der 

er bare nogle praktiske udfordringer, som gør, at det ikke løses 
med et snuptag. Først og fremmest skal der jo være læger, der vil 
påtage sig opgaven, og med den stigende mangel på praktiseren-
de læger, er det nogle steder meget svært at finde. Samtidig skal 
lægerne jo også betales for deres indsats, og med den usikker-
hed, der har været om finansieringen af ordningen, har det ikke 
været helt enkelt at komme i gang alle steder,« siger Jette Skive.

Usikkerhed om finansiering
Hun henviser til, at der i perioden 2016-2019 blev afsat 100 
millioner kroner til en indfasning af ordning. Siden har forligspar-
tierne bag Satspuljens afløser, Reserven, besluttet at afsætte 15 
millioner i 2020 og bare 5 millioner kroner i 2021 til ordningen.
 Man skal ikke undervurdere, at finansieringen af ordningen 
har betydning. Det mener Lise Høyer, PLO, der også påpeger, 
at nogle kommuner er mere økonomisk pressede end andre, 
og det derfor kan få forskellige konsekvenser, at finansieringen 
mindskes eller fjernes.
 »Finansieringen betyder rigtig meget, og jeg synes, det er 
ærgerligt, hvis vi kommer til at bremse nogle gode initiativer, 
fordi vi hele tiden skal løbe efter en pose penge. Alle er enige 
om, at den her ordning er utrolig meningsgivende for alle parter, 
men hvis pengene forsvinder, får vi for alvor ulighed i sundhed, 
fordi det nok vil være de mest belastede kommuner, der stopper 
ordningen, selvom det i virkeligheden er deres borgere, der vil 
have mest gavn af den,« siger Lise Høyer.
 I Ældre Sagen anbefaler seniorkonsulent Rikke Hamfeldt, at 
kommunerne selv prioriterer bevillinger til at fortsætte ordnin-
gen, men det er ikke helt enkelt, lyder det fra Jette Skive.
 »Selvom det her er en rigtig god ordning, så vil det også være 
en ordning, der skal findes penge til i budgettet sammen med 
resten af den velfærd, som kommunerne leverer. Vi er vant til at 
lave benhårde prioriteringer, men det er frustrerende, når man fra 
centralt hold etablerer nye tilbud, for så at trække det økonomi-
ske grundlag væk og efterlade forklaringsproblemet hos kom-
munerne, siger Jette Skive.

Andel kommuner i de enkelte regioner, der har tilknyttet faste læger på 51-100 pro-
cent af plejecentre inkl. friplejeboliger (%)

Kilde: Momentum. KL-rundspørge til 98 kommuner.

Nordjylland 64

Midtjylland 79

Syddanmark 68

Sjælland 53

Hovedstaden 69

Udvikling 2017-2019 i tilknytning af faste læger på plejecentre inkl. friplejeboliger (%) 

Kilde: Momentum. KL-rundspørge til 98 kommuner.

Faste læger er fuldt implementeret 
på kommunens plejecentre 11 23 35

Kommunen har tilknyttet læger til 
mere end 50 pct. af plejecentrene 17 36 33

Kommunen har tilknyttet læger på op til 
50 pct. af plejecentrene 34 20 15

Kommunen har dialog med KLU om at 
matche læger og plejecentre 21 7 2

Kommunen implementerer andre modeller, 
som sikrer lægefaglig rådgivning 6 4 6

Ikke muligt at indgå aftaler med almen praksis 8 4 7

Er ikke startet 2 5 2

2017 2018 2019



Tårnby og Billund har haft den 
største vækst siden finanskrisen
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Analyse: Jonas Dan Petersen, specialkonsulent i KL’s Analyse- og makroenhed

Billund og Tårnby Kommune har siden 2008 
haft en 12 gange større vækst i BNP end lands-
gennemsnittet. LEGO og lufthavnene er primus 
motorer for væksten, som blandt andet giver 
arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør 
derfor også en stor indsats for at understøtte 
erhvervslivet.

Økonomi

Da finanskrisen i 2008 for alvor ramte Danmark, trak det dybe 
økonomiske spor henover landets virksomheder, men mange 
steder har man fået gang i væksten igen. Det gælder ikke mindst 
Billund og Tårnby Kommuner, hvor man med en årlig gennem-
snitlig vækst i BNP per indbygger på henholdsvis 6,6 og 6,4 pro-
cent har haft den største vækst i Danmark i perioden 2008-2018. 
Vækstrater, der endog er 12 gange større end landsgennemsnit-
tet. Herefter kommer Gladsaxe med 5,8 procent og Herlev og 
Kalundborg med 3,4 procent. I alt har der i 53 kommuner været 
en positiv vækst i BNP siden 2008. Det viser en ny Momentum-
analyse på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.
 I Billund Kommune er borgmester Ib Kristensen ikke i tvivl 
om, at LEGO og Billund Lufthavn er primus motorer for den stig-
ning i BNP, man har oplevet i kommunen.
 »En kæmpe virksomhed som LEGO yder i sig selv et stort 
bidrag til væksten, og samtidig tiltrækker de underleverandører 
og andre specialister inden for plastik til området, så de på flere 
planer er med til at drive væksten frem. Det samme gælder 
lufthavnen, hvor der er cirka 1.000 medarbejdere i selve lufthav-
nen, men tæller man de lufthavnsrelaterede virksomheder med, 
kommer vi op på 3.000 medarbejdere,« siger Ib Kristensen.
 Han forklarer, at de store virksomheder ikke bare kommer 
Billund men også nabokommunerne til gavn, da man ikke kan 
finde medarbejdere nok inden for kommunegrænsen, og derfor 

er over 50 procent af arbejdspladserne i Billund Kommune besat 
af pendlere fra andre kommuner.
 Københavns Lufthavn spiller også en væsentlig rolle i Tårnby 
Kommunes store vækst i BNP per indbygger, forklarer borgme-
ster Allan S. Andersen.
 »Lufthavnen har 25.000 medarbejdere, når man tager hele 
området med. Og den er jo i vækst, både når man ser på pas-
sagertal og flygodstransport. Lufthavnen giver dermed gode 
jobmuligheder, og en del medarbejdere bor i kommunen, men 
det skaber også stor indpendling til kommunen, da vi har flere 
arbejdspladser end arbejdsaktive,« siger Allan S. Andersen.
 Han fortæller, at man samtidig også har en masse mindre 
virksomheder i kommunen og oven i oplever en stor stigning i 
antallet af virksomheder, der gerne vil etablere sig i Tårnby Kom-
mune. 
 »Vi ligger jo meget attraktivt for virksomheder. Vi er tæt på 
hovedstaden, Øresundsmotorvejen og lufthavnen. Vi får derfor 
rigtig mange henvendelser, men desværre kan vi ikke tilgodese 
alle. Faktisk har vi lige solgt vores sidste erhvervsgrund ude i vo-
res erhvervsområde Kirstinehøj 1 og 2, og vi har derfor inviteret 
erhvervsministeren ud for at se, om vi kan få lov til at lave et nyt 
erhvervsområde herude,« siger Allan S. Andersen.
 Han glæder sig over virksomhedernes vækst, som smitter af 
på kommunen, hvor man eksempelvis har en af landets og re-
gionens laveste arbejdsløshedsprocenter samtidig med en øget 
befolkningstilvækst. 
 »Det skyldes selvfølgelig både de gode pendlingsmuligheder 
på grund af motorvejen, de store grønne arealer og vandet, men 
når vi så samtidig også ser en stigning i antallet af arbejdspladser 
fra 2017 til 2018 på 2,95 procent, så giver det noget,« siger Allan 
S. Andersen.
 Det er dog ikke kun arbejdspladser, befolkningstilvækst og 
skatteindtægter, som virksomhederne bidrager med, forklarer 
Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen.
 »Eksempelvis har LEGO en ekspertise inden for børneom-
rådet, vi som kommune drager nytte af i form af et utrolig tæt 
samarbejde med LEGO-fonden i forhold til deres store viden om 
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nye pasnings- og læringsformer, som har resulteret i flere forsk-
nings- og udviklingsprojekter.«

Fokus på erhvervsservice
Både Billund og Tårnby Kommuner ligger også højt, når det 
gælder BNP-niveauet per indbygger. Den absolutte topscorer er 
Ballerup Kommune med et BNP på 1.226.000 kroner per indbyg-
ger. Herefter kommer Billund med 1.143.000, mens Tårnby har 
det 11. højeste med 519.000 kroner per indbygger.
 Begge kommuners borgmestre pointerer da også, at man har 
stort fokus på at gøre kommunen til et attraktivt sted at være 
virksomhed.
 I Tårnby Kommune har man så sent som i efteråret 2019 ved-
taget en ny strategi og politik på erhvervsområdet. Det er sket på 
baggrund af et tæt samarbejde mellem virksomhedsejere, ud-
dannelsesinstitutioner, kommunale medarbejdere og politikere.
»Vi har set på, hvad vi yderlige kan gøre for at tiltrække flere virk-
somheder og beholde de virksomheder, vi har. Det har blandt 

andet medført, at vi efterfølgende er gået i gang med at se på, 
om vi kan skabe bedre tilkørselsforhold til vores erhvervsområ-
der, og at vi har ansat mere personale i vores byggesagsrådgiv-
ning for at mindske byggesagstiderne,« siger borgmester Allan S. 
Andersen.
 Han forklarer, at man selvfølgelig bestræber sig på at yde den 
bedst mulige service til alle virksomheder, og med så stor en virk-
somhed som lufthavnen i kommunen, som man gerne vil støtte 
bedst muligt, betyder det, at der er to medarbejdere ved teknisk 
forvaltning, som fortrinsvis tager sig af sager fra lufthavnen.  
»På den måde støtter vi selvfølgelig op om dem, og så giver det 
jo igen i forhold til arbejdspladser og andre synenergieffekter,« 
siger Allan S. Andersen.
 I Billund Kommune har man i en lang årrække haft et meget 
stort fokus på at være en erhvervsvenlig kommune, forklarer 
borgmester Ib Kristensen.
 »Vi arbejder meget bevidst med at være erhvervsvenlig. Det 
gælder hele vejen rundt i systemet og har været i højsædet i alle 
fem perioder, jeg har siddet som borgmester. Vi har derfor også, 
siden man begyndte på erhvervsmålinger, sagt, at uanset hvad 
det er for en måling, så er vores mål at ligge i top 10. Og det er 
vi sådan set lykkedes med indtil lige i år, hvor vi i DI’s måling er 
dumpet lidt nedad. Så kan det ikke være helt forkert, det vi gør,« 
siger Ib Kristensen.
 I forhold til kommunens opgave handler det ifølge Ib Kristen-
sen især om at gøre virksomhedernes arbejde med ting som 
byggetilladelser, lokalplaner og lignende så smidigt og hurtigt 
som muligt. Men det kan for en stor virksomhed som LEGO, der 
har internationale medarbejdere, også handle om, hvordan vi er 
med til at tage imod dem og få dem integreret i vores samfund. 
 »Der er mange ting, der spiller ind for at få det her til at gå op 
i en højere enhed. Og der er ingen tvivl om, at uanset om det er 
en stor eller lille virksomhed, så har de jo visse krav og forvent-
ninger til den service, vi kan levere, og det skal vi forsøge at leve 
op til. Derfor koster det selvfølgelig noget for en kommune som 
os at have så mange arbejdspladser, som vi har, men det er vi jo 
stolte af, og vi får så meget igen fra virksomhederne.«
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De fem kommuner med den største gennemsnitlige årlige vækst fra 2008 til 2018 (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af særkørsel i Danmarks Statistik

Billund 6,6

Tårnby 6,4

Gladsaxe 5,8

Herlev 3,4

Kalundborg 3,4

De fem kommuner med den største BNP per indbygger i 2018 (1.000 kroner) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af særkørsel i Danmarks Statistik

Ballerup 1.226

Billund 1.143

Gladsaxe 927

Glostrup 779

Høje-Taastrup 642

: Vi ligger jo meget 
attraktivt for virk-
somheder. Vi er tæt 
på hovedstaden, Øre-
sundsmotorvejen 
og lufthavnen. Vi får 
derfor rigtig mange 
henvendelser, men 
desværre kan vi ikke 
tilgodese alle
Allan S. Andersen, borgmester i 
Tårnby Kommune
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Gennemsnitlig årlig vækst i BNP per indbygger, 2008-2018 (%) 
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