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Data om beskæftigelsen i
almen praksis
- Ny opgørelsesmetode baseret på oplysninger fra Yderregisteret og Bevægelsesregisteret

Indledning
Formålet med dokumentationen er at beskrive, hvordan oplysninger fra Yderregisteret tilføjet
Bevægelsesregister kan være med til at forbedre datagrundlaget for beskæftigelsen i almen
praksis. Dokumentationen beskriver metoden til at tilføje oplysninger fra Yderregisteret til Bevægelsesregisteret, de tilgængelige datakilder samt anvendte begreber og definitioner.

Baggrund
Beskæftigelsen i praksissektoren kan opgøres på baggrund af Bevægelsesregisteret og Yderregisteret. De to registre giver forskellige opgørelser af antallet af læger beskæftiget i almen praksis,
både i niveau og udvikling. Dette skyldes en række forhold.
Yderregisteret indeholder eksempelvis ikke fyldestgørende informationer om beskæftigelsen af
praksispersonale, herunder ansatte læger i almen praksis. I Bevægelsesregisteret indgår informationer omkring praksispersonale, hvor almen praksis afgrænses vha. Danmarks Statistisk
branchekode. Denne inddeling af brancher vedrører dog ikke nødvendigvis almen praksis i overenskomstmæssig forstand, og derfor er det nødvendigt med en afgræsning af almen praksis fra
Yderregisteret.
Tilføjelse af oplysninger fra Yderregisteret til Bevægelsesregisteret kan kvalificere problemstillingen, da de to registre kan supplere hinanden. Dermed kan der opnås en mere retvisende opgørelse af beskæftigelsen i praksissektoren, både den lægelige beskæftigelse og beskæftigelsen
af andet personale.
Koblingen af de to registre kan endvidere tilvejebringe oplysninger om arbejdstid for beskæftigelsen i almen praksis, og beskæftigelsen kan beskrives ud fra alder, uddannelsesmæssig baggrund herunder specialeuddannelse og herkomst. Endelig kan koblingen være med til at belyse
forskellige organiseringer på tværs af de administrativt definerede lægekapaciteter (fra Yderregisteret) f.eks. forskelle i antallet af beskæftigede, arbejdstid og sammensætning af forskellige
faggrupper.
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Kobling af datakilder
Koblingen af Bevægelsesregisteret og Yderregisteret sker i udgangspunktet via praksissens CVRnummer. Da nogle regionsklinikker er registreret under regionens CVR-nummer sker koblingen
her via en bro imellem produktionsenhedsnummeret og arbejdsstednummeret.
Bevægelsesregisteret indeholder oplysninger vedr. tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder
virksomhedens CVR-nummer og det såkaldte arbejdsstednummer for den pågældende tilknytning.
Yderregisteret indeholder feltet ”Skatteoplysninger”, som for de fleste ydernumre er udfyldt
med CVR-nummer, men også kan være udfyldt med f.eks. produktionsenhedsnummer.
Som tidligere nævnt er nogle regionsklinikker registreret under regionens CVR-nummer. En kobling af de to registre på CVR-nummer ville således medføre, at alt for mange tilknyttes som beskæftigede i almen praksis. Derfor fjernes kommunernes og regionernes CVR-numre fra udtrækket, hvorefter regionsklinikkernes produktionsenhedsnummer findes via CVR-registeret hvis
muligt. Herefter kobles informationer omkring regionsklinikker fra Yderregisteret med Bevægelsesregisteret via en bro imellem arbejdsstednumre og produktionsenhedsnumre som Danmarks
Statistik vedligeholder.
Der kan være flere ydernumre tilknyttet samme CVR-nummer i Yderregisteret, hvilket kan give
udfordringer f.eks. i forhold til at opgøre praksisformer. Det kan også betyde, at for mange registreres som beskæftigede i almen praksis. I koblingen mellem Yderregisteret og Bevægelsesregisteret er dette håndteret på følgende måde:
I de tilfælde hvor flere ydernumre går på tværs af ydertyper prioriteres de ydernumre, der
er registreret som almen praksis, som så kobles som eneste ydernummer til CVR-nummeret.
I tilfælde af flere ydernumre som er af ”ydertypen” almen praksis prioriteres den yder med
flest patienter tilknyttet, da de formodes – alt andet lige – at have flere ansatte tilknyttet.
Til sidst prioriteres den yder med seneste tilgangsdato.

Præcision, opmærksomhedspunkter og videre arbejde
Koblingen mellem Bevægelsesregisteret og Yderregisteret muliggør en bedre belysning af beskæftigelsen i almen praksis end tidligere, da det er muligt at afgrænse almen praksis i overenskomstmæssig forstand og at identificere praksispersonale. Koblingen består af en lang række
datakilder, som integreres og fejlsøges og kan dermed belyse beskæftigelsen i praksissektoren
mere dækkende end de enkeltstående statistikker kan.
I forhold til kilder til usikkerhed er det særligt følgende, som kan nævnes:
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Intet CVR match: Der er tilfælde, hvor CVR-nummeret for en almen praksis i Yderregisteret
ikke kan matches med et CVR-nummer i Bevægelsesregisteret. Denne problemstilling vedrører 136 CVR-numre i 2018.
Manglende oplysninger vedr. regionsklinikker og uddannelseslæger: Hvis der er forskel på
CVR-nummeret, som udbetaler løn, og praksissen, hvor beskæftigelsen sker, vil der være
manglende match. Dette er særligt en udfordring ift. uddannelseslæger, som ikke indgår i
opgørelsen af beskæftigelsen i almen praksis.
Flere ydernumre på et CVR-nummer: Der kan være flere ydernumre tilknyttet samme CVRnummer i Yderregisteret, hvilket kan give udfordringer fx ift. at opgøre praksisformer. Det
kan også betyde, at for mange registreres som beskæftigede i almen praksis.
Intet match mellem kapaciteter og beskæftigelse af speciallæger i almen medicin: Der er
tilfælde, hvor kapaciteter i Yderregisteret ikke har en tilhørende beskæftiget speciallæge i
almen medicin i Bevægelsesregisteret. Denne problemstilling vedrørte 61 kapaciteter i
2018.
Manglende identifikation af udbudsklinikker: Der eksisterer udbudsklinikker i Danmark, der
ligesom regionsklinikker har mange læger tilknyttet, disse er dog ikke mulige at identificere
i den nuværende kobling af Bevægelsesregisteret og Yderregisteret. Udbudsklinikker er
derfor en del af den indeværende opgørelse.
Ovenstående problemstillinger og omfang er yderligere uddybet i afsnittet opmærksomhedspunkter nedenfor. Der arbejdes videre med at rette op på ovenstående mangler i statistikken.
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Opgørelse over beskæftigelsen i almen praksis
på baggrund af en kobling af Yderregisteret og
Bevægelsesregisteret
I 2018 er 3.937 speciallæger i almen medicin beskæftiget i almen praksis, og de er dermed den
største gruppe beskæftiget i almen praksis efterfulgt af sygeplejersker, hvor 2.279 er beskæftiget i almen praksis i 2018 jf. Tabel 1.

Tabel 1

Antal beskæftigede i almen praksis, opdelt på faggrupper, i perioden 20142018

Læger

Praksispersonale

2014

2015

2016

2017

2018

Speciallæger i almen medicin

3.757

3.832

3.870

3.901

3.936

Læger uden speciale

106

103

124

111

122

Andre speciallæger

18

17

21

21

28

Sygeplejersker

2.037

2.117

2.138

2.182

2.264

Lægesekretærer
Social- og sundhedsassistenter
Bioanalytikere

584

603

635

667

686

334

356

376

424

454

208

196

190

179

178

Farmakonomer

149

136

124

121

114

Andet personale

113

105

107

97

108

Jordmødre

42

49

60

72

88

Sundhedsservicesekretærer

87

92

92

88

87

Sygehjælpere

87

83

84

73

64

Social- og sundhedshjælpere

63

65

62

51

54

7.585

7.754

7.883

7.987

8.183

Samlet antal beskæftigede
i almen praksis
Kilde:

Bevægelsesregisteret og Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note:

I denne tabel er opgjort antal unikke personer, der er beskæftiget i almen praksis opdelt på faggrupper inden for sundhedssektoren.

I 2018 er der 1.766 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker og 3.738 fuldtidsbeskæftigede
speciallæger i almen medicin jf. Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede tæller ikke antallet af personer,
men derimod en ugentlig arbejdstid på 37 timer, og dermed kan én fuldtidsbeskæftiget bestå af
f.eks. 2 personer, der arbejder 18,5 timer hver. Fuldtidsbeskæftigede inkluderer både
selvstændige og lønmodtagere.
Det bemærkes, at uddannelseslæger ikke indgår i opgørelsen, da uddannelseslægers løn betales
af regionen, hvorfor lægers ansættelse i registret ikke henføres til almene praksisser, men regionen, jf. opmærksomhedspunkter ovenfor.
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Tabel 2

Antal fuldtidsbeskæftigede i almen praksis, opdelt på faggrupper, i perioden
2014-2018

Læger

Praksispersonale

2014

2015

2016

2017

2018

3.611

3.673

3.725

3.734

3.737

Læger uden speciale

57

71

87

74

73

Andre speciallæger

14

14

16

16

18

1.506

1.610

1.616

1.663

1.754

Lægesekretærer

454

474

493

518

534

Social- og sundhedsassistenter

241

277

290

332

363

Bioanalytikere

148

140

142

133

130

Farmakonomer

111

104

93

92

89

Andet personale

70

69

63

62

66

Jordmødre

29

37

42

49

63

Sundhedsservicesekretærer

65

67

67

68

63

Sygehjælpere

56

58

55

51

42

Social- og sundhedshjælpere

33

40

30

30

30

6.396

6.634

6.718

6.822

6.962

Speciallæger i almen medicin

Sygeplejersker

Samlet antal fuldtidsbeskæftigede
Kilde:

Bevægelsesregisteret og Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note:

I denne tabel er opgjort antal personer, der er fuldtidsbeskæftigede i almen praksis. En fuldtidsperson er defineret som en
arbejdstid på 37 timer ugeligt. En fuldtidsperson kan godt bestå af flere personer, der arbejder deltid f.eks. to personer der
hver arbejder 18,5 timer vil tælle som en fuldtidsperson. I denne opgørelse er både selvstændige og lønmodtagere inkluderet. Det er antaget at selvstændige arbejder 37 timer ugeligt idet deres præcise arbejdstid ikke kan opgøres. I opgørelse
af fuldtidsbeskæftigede er personer der er midlertidigt fraværende pga. f.eks. barsel eller sygefravær ekskluderet. I 2018
er der 88 pct. af læger og 0,3 pct. af andet personale, som er selvstændige.
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Datakilder
Dette afsnit giver en kort introduktion til udvalgte datakilder, som kan opgøre beskæftigelsen i
almen praksis. Afsnittet beskriver, hvad kilderne hver for sig indeholder.

Bevægelsesregisteret
Bevægelsesregisteret er en kobling af Autorisationsregisteret og Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), som tilsammen giver en beskrivelse af arbejdstyrken af sundhedsuddannede personer, herunder læger, sygeplejersker og plejepersonale. De grundlæggende data kommer fra
Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, som indeholder informationer om,
hvilke personer med en sundhedsuddannelse, der har fået en autorisation fra Styrelsen for patientsikkerhed. Disse data bliver beriget med uddannelses- og arbejdsmarkedsoplysninger fra
Danmarks Statistik. Dermed indeholder Bevægelsesregisteret data vedr. arbejdsstyrken af sundhedsuddannede herunder oplysninger på alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelseslande, brancher, sektorer og arbejdsstedskommuner. Bevægelsesregisteret indeholder oplysninger om personer i beskæftigelse, men indeholder også oplysninger om ledige, personer på
arbejdsmarkeds- eller barselsorlov eller sygedagpenge samt personer uden for arbejdsmarkedet. Personer, som ikke har gyldig dansk bopæl, medregnes også i arbejdsstyrken. Bevægelsesregisteret kan, som den eneste af kilderne, beskrive hele arbejdsstyrken uanset tilknytning til
arbejdsmarkedet.1

Tabel 3

Opgørelse af antal læger i almen praksis baseret på Bevægelsesregisteret

Antal læger

2014

2015

2016

2017

4.179

4.250

4.267

4.323

Kilde:

Bevægelsesregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note:

Antal læger inkluderer både speciallæger og læger uden speciale.

Yderregisteret
Yderregisteret indeholder oplysninger om ydere, der udøver virksomhed inden for sundhedsområdet, såsom alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Yderregisteret har til formål at give information om yders praksisadresse, speciale
samt lægetype. Registeret indeholder data for perioden 1995 og frem og opdateres dagligt af
Sundhedsdatastyrelsen.
De alment praktiserende læger er en del af Yderregisteret, da lægerne skal have et ydernummer
for at arbejde som alment praktiserende læge under overenskomsten. Ydernummeret tildeles
af regionen og giver den alment praktiserende læge mulighed for at afregne honorarer med

1

https://www.esundhed.dk/Registre/Bevaegelsesregisteret
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regionen under sygesikringen. Disse ydere kan være solopraksis (enkeltmandspraksis), solo med
samarbejde (enkeltmandspraksis), delepraksis, kompagniskabspraksis, udbudspraksis og regionsklinik.

Tabel 4

Opgørelse af antal læger i almen praksis baseret på Yderregisteret
1. juli
2014

1. januar
2015

3.753

3.645

Antal læger

1. januar 1. januar 1. januar 1. januar
2016
2017
2018
2019
3.624

3.634

3.600

3.588

1. jan
2020
3.585

Kilde:

Opgørelsen ” Læger og tilmeldte patienter i almen praksis, 2014-2020”, Sundhedsdatastyrelsen.

Note:

Opgørelser for tilknyttede læger er beregnet eksklusiv læger i regions
klinikker og udbudspraksis, da indberetningerne er mangelfulde. Antal læger inkluderer både speciallæger og læger uden
speciale.

Andre datakilder
Autorisationsregisteret
Bestemte sundhedsfaglige faggrupper skal have en autorisation for at arbejde i Danmark. Autorisationsregisteret indeholder 19 faggrupper. Som sundhedsperson kan man finde ens autorisationsID i registeret. Som arbejdsgiver eller privatperson kan man slå op i registeret og se en
sundhedspersons aktuelle autorisationsstatus. Man kan også finde kosmetiske behandlingssteder og se, hvilke indgreb en sundhedsperson har autorisation til at foretage. Det er dermed muligt at opgøre, hvor mange der har autorisation til at arbejde inden for et bestemt sundhedsfagligt fagområde f.eks. læge, sygeplejerske og fysioterapeut ved brug af Autorisationsregisteret.2

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet
Formålet med den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. I RAS er de beskæftigede enten lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende
ægtefæller. Personer uden for arbejdsstyrken består af en række forskellige socioøkonomiske
grupper hvor de største er folkepensionister, personer under uddannelse, børn og unge samt
førtidspensionister. Det er dermed muligt at opgøre, hvilken tilknytning personer har til arbejdsmarkedet ved brug af RAS.

CVR-registeret
CVR-registeret er endnu en separat kilde, som kan opgøre antallet af praksisser i almen praksis.
Det er dog ikke muligt at identificere hver yder. Det skyldes, at det kun er opgjort på CVR-nummer og dermed praksisniveau. Der kan godt være flere ydere tilknyttet samme CVR-nummer,
2

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/befolkningens-tilknytning-til-arbejdsmarkedet--ras-
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hvilket ikke vil være muligt at se. Når man opretter en virksomhed skal den have et CVR-nummer. Dette får man ved at oprette virksomheden i det centrale virksomhedsregister på hjemmesiden virk.dk. CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer og bruges blandt andet
til oprettelse af virksomhedens NemId. Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger,
fysioterapeuter, psykologer mv. skal også have et CVR-nummer, når de åbner en praksis. CVRnummeret kan ikke overdrages, derfor skal man have et nyt CVR-nummer, selvom man køber
en praksis. Ændrer man i virksomhedsformen f.eks. fra enkeltmandsvirksomhed til interessentselskab eller anpartsselskab skal der også registreres en ny tilmelding. Dermed er det muligt at
få en oversigt over alle praksisser herunder almen praksis. Der kan være flere ydernumre tilknyttet samme CVR-nummer. Derfor er det kun muligt at opgøre på virksomhedsniveau. Oplysninger
fra CVR-registeret findes også i henholdsvis Bevægelsesregisteret og Yderregisteret.3

3

https://erhvervsstyrelsen.dk/om-cvr-det-centrale-virksomhedsregister
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Begreber og definitioner
Dette afsnit giver en forklaring til, hvordan henholdsvis Yderregisteret og Bevægelsesregisteret
er afgrænset. Derudover forklares forskellig begreber og definitioner, som benyttes ved opgørelser baseret på Yderregisteret og Bevægelsesregisteret.

Afgrænsning af almen praksis i Yderregisteret
Almen praksis bliver afgrænset ud fra nedenstående kriterier i Yderregisteret. Denne afgrænsning bruges til opgørelser af beskæftigelsen i almen praksis ved brug af både Bevægelsesregisteret og Yderregisteret.
Alment praktiserende læger (her afgrænset til ydernumre, pr. 30. november i opgørelsesåret) er afgrænset til praksis med hovedspeciale i almen lægegerning (speciale 80), ydertypen almenlæger (ydertype 05) og mere end 200 tilmeldte patienter. Derudover indgår aktive læger på Christiansø, Femø, Anholt og Endelave med færre end 200 tilmeldte patienter.
Borgerne (gruppe 1-sikrede) tilknyttes den alment praktiserende læge (ydernummer), som
de er er tilmeldt pr. 30. november i opgørelsesåret. Der er desuden afgrænset til patienter
registreret med dansk bopæl pr. 1. oktober i det givne år.

Afgrænsninger i Bevægelsesregisteret
I opgørelser af beskæftigelsen i almen praksis ved brug af koblingen mellem Bevægelsesregisteret og Yderregisteret er følgende afgræsninger foretaget i Bevægelsesregisteret.
Kun borgere med sundhedsuddannelse indgår med undtagelse af Professionsbachelorer i
ernæring og sundhed, som er ekskluderet.
Børn er ekskluderet.
Borgere med erstatnings CPR numre er ekskluderet.
Sundhedsuddannede, som har orlov eller er ledig, er ekskluderet.

Faggrupper og specialer
I opgørelser baseret på Yderregisteret og Bevægelsesregisteret refereres der ofte til faggrupper
og specialer. Nogle gange refereres der til disse overordnet og nogle gange til specifikke faggrupper og specialer. For opgørelser over beskæftigelsen i almen praksis refereres der for eksempel til faggruppen Speciallæger (7170) med speciale i Almen medicin (A), som er læger i almen praksis. I Tabel 5 er der en oversigt over alle sundhedsfaglige faggrupper, og i Tabel 6 er der
en oversigt over alle lægespecialer.
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Tabel 5

Faggrupper

Faggruppe

AUDD kode

Læger

Speciallæger (med og uden speciale)

7170

Sygeplejersker

Sygeplejerske

5166

Sundhedsplejerske

5168

Øvrige med sundhedsfaglige lange videre- Farmaceuter
gående uddannelser
Kiropraktorer
(Andet sundhedsfagligt personale)
Tandlæger

5425

Øvrige med sundhedsfaglige mellemlange Afspændingspædagoger
videregående uddannelser
Bandagister
(Andet sundhedsfagligt personale)
Bioanalytikere

5157
9495
5159
5159

Fysioterapeuter

5151

Jordemødre

5175

Kliniske diætister

5451

Optometrister

4498

Optometrister prof. bachelor

5176

Radiografer

5158
4533
5177
5155

Neurofysiologiassistenter

4534

Tandklinikassistenter

4511

Tandplejere

Øvrige med patientrettede funktioner
(Andet)

5433

Ergoterapeuter

Øvrige med sundhedsfaglige korte videre- Audiologiassistenter
gående uddannelser
Farmakonomer
(Andet sundhedsfagligt personale)
Fodterapeuter

Plejepersonale
(Andet sundhedsfagligt personale)

5265

5421 og 5434

Kliniske tandtekniker

5432

Beskæftigelsesvejledere

5145

Plejere

5146

Plejehjemsassistenter

5149

Social- og sundhedsassistenter

5152

Social- og sundhedshjælpere

5147

Sygeplejere

5148

Psykologer

7155

Lægesekretærer

4990

Sundhedsservicesekretærer

4189

Kilde:

Bevægelsesregisteret og Uddannelseskode for sundhedsuddannelse jf. Sundhedsstyrelsens anvendte og simplificerede
koder.

Note:

AUDD koder er uddannelseskoder, som ikke ændres. Det er derfor AUDD-koden, som skal bruges, hvis en given uddannelse skal identificeres over tid. Variablen ”sundudd” er benyttet fra Bevægelsesregisteret.
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Tabel 6

Lægespecialer

Speciale for læger (7170)

Kode

Almen medicin

A

Intern medicinske specialer

B

Kirurgiske specialer

C

Psykiatriske specialer

D

Tværgående specialer

E

Øvrige specialer

F

Ukendte specialer

0

Kilde:

Bevægelsesregisteret.

Note:

Variablen ”laegespec1” er benyttet fra Bevægelsesregisteret.

Begreber for opgørelser over beskæftigelsen i almen praksis
Ved opgørelser over beskæftigelsen i almen praksis benyttes nedenstående begreber.
Ansatte i almen praksis: Alle sundhedsfagligt uddannede med primær og/eller sekundær
beskæftigelse i almen praksis (inkl. læger).
Speciallæger i almen medicin (almen praksis): Dækker over personer, der er angivet som
værende personer med sundhedsuddannelsen læge (7170), og hvor deres specialekoden
starter med A, som angiver almen medicin. Yderligere har de primær og/eller sekundær
beskæftigede i almen praksis.
Læger uden specialer (almen praksis): Dækker over personer, der er angivet som værende
personer med sundhedsuddannelsen læge (7170), og hvor deres specialekoden starter
med 0, som angiver, at specialet er ukendt. Yderligere har de primær og/eller sekundær
beskæftigede i almen praksis.
Praksispersonale i almen praksis: Andre sundhedsuddannede end læger, som er ansat i
almen praksis.
Fuldtidsbeskæftigelse: En fuldtidsperson er defineret som en ugentlig arbejdstid på 37 timer. En fuldtidsperson kan godt bestå af flere personer, der arbejder deltid f.eks. to personer, der hver arbejder 18,5 timer vil tælle som en fuldtidsperson. I denne opgørelse antages, at selvstændige arbejder 37 timer, idet deres præcise arbejdstid ikke kan opgøres. Arbejdstid opgøres for lønmodtagere ved hjælp af november tilstandsgraden.
Selvstændige: Personer er defineret som selvstændige, hvis de har primær eller sekundær
beskæftigelse i almen praksis, og deres socioøkonomiske status (soc_statuskode) har værdien 110, 111 eller 120. I opgørelse af fuldtidsbeskæftigede er personer, der er midlertidigt
fraværende pga. f.eks. barsel eller sygefravær ekskluderet.
Arbejdstid i timer: Opgøres for alle lønmodtager med primær eller sekundær beskæftigelse i almen praksis, der ikke er midlertidigt fraværende fra beskæftigelse (orlov, barsel
mv.).
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November tilstandsgrad (nov_tilstand_grad): Angiver tilstandsgraden for lønmodtagere og
er dannet på baggrund af løntimer. Variablen kan ikke anvendes for selvstændige, da variablen er imputeret af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik vurderer, at variablen giver et
retvisende billede for hele arbejdsstyrken. Variablen kan dog være problematisk ved små
grupper, som er tilfældet her.4
Socioøkonomisk status (soc_status_kode): Angiver den socioøkonomiske status for den enkelte arbejdsmarkedstilstand. På baggrund af denne variabel fra Danmarks Statistik kan man
bl.a. opdele beskæftigelsen i primær og sekundær beskæftigelse samt selvstændig og lønmodtager.

4

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-for-arbejdsmarked/nov-tilstand-grad
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Opmærksomhedspunkter
Koblingen mellem Bevægelsesregisteret og Yderregisteret muliggør en bedre belysning af beskæftigelsen i almen praksis end tidligere, da det er muligt at afgrænse almen praksis i overenskomstmæssig forstand og at opgøre praksispersonale. Koblingen består af en lang række datakilder, som integreres og fejlsøges og kan dermed belyse beskæftigelsen i praksissektoren mere
dækkende end de enkeltstående statistikker kan.
De kilder til usikkerhed, der er nævnt i ovenstående, uddybes nedenfor. Der arbejdes videre
med at rette op på nedenstående mangler i statistikken.

Intet CVR match.
Der er tilfælde, hvor CVR-nummeret for en almen praksis i Yderregisteret ikke kan matches med
et CVR-nummer i Bevægelsesregisteret. I opgørelsesperioden var der mellem 125 og 140 CVRnumre med et manglende match.
I Yderregisteret er der tilfælde, hvor variabel ”skatteoplysninger” (som indeholder CVR-nummeret) har karakter af at være et CPR-nummer og ikke et CVR-nummer. Sundhedsdatastyrelsen har
undersøgt yderne, hvor der er indberettet et CPR-nummer i feltet ”skatteoplysninger”. Det er
primært vagtlæger, som benytter CPR-nummer i stedet for CVR-nummer. Vagtlægerne indgår
ikke i opgørelserne af beskæftigelsen i almen praksis.
Indberetningerne af ydernes tilhørende CVR-nummer eller CPR-nummer foregår ved, at regionerne opretter CVR-nummeret eller CPR-nummeret i deres yderregister. Derefter får Sundhedsdatastyrelsen oplysningerne.
Det manglende match kan skyldes, at der angives et ugyldigt CVR-nummer. Sundhedsdatastyrelsen har undersøgt, hvorvidt CVR-numre i Yderregisteret kan genfindes i CVR-registeret. Der
er medtaget CVR-numre fra CVR-registeret, hvis de er registeret under almen praksis eller privat
praktiserende læger. Opgørelser af antal CVR-numre i henholdsvis Yderregisteret og CVR-registeret sammenlignes, hvorfor det er muligt at se, hvor mange CVR-numre der er identiske i de
to registre. Resultatet ses i Tabel 7. Der er 55 og 54 CVR-numre i henholdsvis 2017 og 2018, som
findes i Yderregisteret, men ikke kan genfindes i CVR-registeret registeret under almen praksis
eller privat praktiserende læger. Forskellen behøves ikke at skyldes fejlbehæftede indberetninger, men kan også være på grund af virksomheden er registeret under en anden branche. Dermed er næsten alle CVR-numre i Yderregisteret aktive CVR-numre i CVR-registeret.
Variablen ”Skatteoplysninger” indeholdende oplysninger om CVR-numre i Yderregisteret virker
valid, da der kun er tale om få CPR-numre, som der ikke umiddelbart kan redegøres for. Der er
dog stadig nogle CVR-numre, hvor grunden til det manglende match ikke er fundet. Fejlbehæftede indberetninger kan være en del af forklaringen på denne problemstilling.
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Tabel 7

Tjek af antal CVR-numre i Yderegisteret og CVR-registeret
Antal CVR-numre i Yderregisteret

Antal CVR-numre i begge registre

2017

2.052

1.997

2018

2.046

1.992

Kilde:

CVR-registeret og Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note:

CVR-numrene fra CVR-registeret er primært fra almen praksis, men nogle af CVR-numrene er også registeret under privat
praktiserende læger.

Manglende oplysninger vedr. regionsklinikker og uddannelseslæger
Hvis der er forskel på CVR-nummeret, som udbetaler løn, og praksissen, hvor beskæftigelsen
sker, vil der være manglende match.
Nogle regionsklinikker er registreret under regionens CVR-nummer, hvilket resulterede i at
alt for mange personer blev tilknyttet en arbejdsplads i praksissektoren. Indtil videre
udelades regionsklinkkerne fra opgørelser. Det undersøges, hvorvidt det er muligt at lave
en løsning, hvor regionerne fremover registrerer regionsklinikker under
produktionsenhedsnummeret i Yderregisteret.
Uddannelseslæger er i udgangspunktet ikke med i opgørelsen, idet de modtager løn fra
regionens CVR-nummer. Der drøftes en ny løsning, hvor Danske Regioner skal hjælpe med
at indsamle information omkring uddannelseslæger og deres beskæftigelse i almen praksis
fra de tre uddannelsesregioner og laver en opgørelse som kan bruges i tillæg til de
registerbaserede opgørelser.

Intet match mellem kapaciteter og beskæftigelse af speciallæger i almen medicin
Der er tilfælde, hvor kapaciteter i Yderregisteret ikke har en tilhørende beskæftiget speciallæge
i almen medicin i Bevægelsesregisteret. Det vil sige, at der findes en praksis i Yderregisteret,
hvor der er et match ved brug af CVR-nummer i Bevægelsesregisteret, men der er ikke nogle
beskæftigede speciallæger i almen medicin, som er tilknyttet praksissen i Bevægelsesregisteret.
Omfanget af problematikken ikke er specielt stort. I opgørelsesperioden vedrører det mellem
61 og 89 kapaciteter samt mellem 50 og 78 ydrenumre. Hvis der ses på andre læger end speciallæger i almen medicin tilknyttet disse praksisser reduceres antallet af praksisser, hvor der ingen beskæftigede er. Antallet af praksisser uden beskæftigede læger falder også, hvis man ser
på praksisserne året før og året efter. Der er derfor tale, om meget få praksisser, hvor der intet
match er mellem kapaciteter og beskæftigelse af speciallæger i almen medicin. Men der er fortsat mellem 40-65 ydernumre, hvor der slet ikke er en læge tilknyttet.
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