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Høringssvar Praksisplan for almen praksis  
 

 

Tak for det fremsendte udkast til Praksisplan for almen praksis. Vi vil gerne takke for en god proces med 
inddragelse af flere omgange. Vi finder at visionen, de overordnede pejlemærker og de tiltag, der peges 
på, er skridt i den rigtige retning.  

 

Vores Kommunal Lægelige Udvalg (KLU) har drøftet udkast til Praksisplan for almen praksis og KLU har 
følgende bemærkninger, som vi er meget enige i:  

 

 Det er vigtigt at fastholde en opmærksomhed på rekruttering  

 I forhold til Rebild Kommune er der brug for opmærksom på kapaciteten  

 Det ønskes, at der fastholdes to ydernumre i lægedækningsområde Nørager  

 

Praksisplanen indeholder kommuneprofiler, hvilket vi finder er et meget positivt tiltag. Vi bakker op om 
formuleringen omkring den fremtidige struktur i forhold til Rebild Kommune: 

 ”Der skal fastholdes lægepraksis i lægedækningsområde Nørager samt arbejdes for at rekruttere yderli-
gere læger til området. Udviklingen i antallet af nye borgere i de kommende år kan medføre behov for 
tilførsel af mere lægekapacitet i lægedækningsområde Støvring.” 

 

Vi mener dog, at situationen allerede er der, hvor der er brug for flere kapaciteter i lægedækningsområde 
Støvring. Vi vil derfor, ligesom i forhøringen påpege, at Rebild Kommune er en kommune i vækst, med 
mange tilflyttere, heraf er en del børnefamilier. Vi finder det veldokumenteret, at der bør tilføres et yder-
nummer mere til området, således efterspørgslen på læge i kommunen også i fremtiden kan imødekom-
mes. Alternativt, at de eksisterende lægedækningsområder gøres mere fleksible, således at et ydernum-
mers placering ikke hindre en læge i at nedsætte sig med praksis i kommunen i et ønsket område, hvor 
der er behov for at tilføre kapacitet. Vi kan desværre ikke se at nogen af disse ønsker er blevet en del af 
den nye praksisplan.  

 

Vi finder det bekymrende, at praksisplanen ikke fremtidssikrer lægedækningen i Rebild Kommune på 
dette punkt, set i lyset af at planen skal fungere i flere år. Adgangen til almen praksis er vigtigt for bor-
gernes adgang til sundhedsvæsnet. Det er ligeledes vigtigt for at skabe vækst og tilflytning, at borgerne 
oplever, at deres behov for adgang til egen læge kan opfyldes. Rebild Kommune opfordrer derfor til, at 
regionen ændrer praksisplan på dette punkt og tilfører kommunen et ekstra ydernummer i lægedæk-
ningsområde Støvring i den endelige plan. 

 

På vegne af Rebild Kommune  

Charlotte Larsen 

Direktør


