
Side 1 af 1

Til Praksisplanudvalget 
Juni 2021 

Støtte til ansøgning om tildeling af 0 ydernummer til lægedækningsområde Nørager 

 

Sundhedsudvalget har med stor glæde konstateret, at en læge ønsker at oprette lægepraksis i Haverslev, 
og kommunen er indstillet på at medvirke til, at der hurtigst muligt kan oprettes en praksis i Haverslev.  

Vi har gennem længere tid set med bekymring på, at der alene er 1 læge i lægedækningsområde Nøra-
ger og et generationsskifte i horisonten. Vi har flere gange opfordret til, at regionen er aktive og på for-
kant med tiltag, blandt andet da formandskabet for Praksisplanudvalget var på besøg til dialogmøde for-
ud for udarbejdelsen af ny praksisplan.  

 

Vi har noteret os, at pågældende læge, der ønsker at opstarte praksis i Haverlev, ikke ønsker at drive 
solopraksis, men har en vision om at bygge et sundhedshus og få en kollega. Et sådan lokalt sundheds-
hus vil betyde et løft til sundhedsindsatsen i området, og vi er meget positive overfor ideen om et sund-
hedshus med flere læger i Haverslevområdet. Selvom den største befolkningstilvækst i Rebild Kommune 
sker i lægedækningsområdet Støvring, så peger tallene på, at lægedækningsområde Nørager har en stor 
andel af borgere over 75 år og kommunens højeste forbrug af lægeydelser. De socioøkonomiske faktorer 
peger også på et behov for at styrke og øge tilgængeligheden og omfanget af lægeressourcer i lægedæk-
ningsområdet Nørager.  

 

Vi har af flere omgange påpeget, at der er brug for flere læger i lægedækningsområde Nørager. Det har i 
lange perioder og pt. de seneste 3 måneder jf. regionens egne tal, ikke være muligt at få en læge i om-
rådet. Vi oplever, at mange borgere efterlyser muligheden for at få en lokal læge tæt på. Mange borgere i 
området har, siden den seneste lægepraksis lukkede i Haverslev, været henvist til at søge læge udenfor 
Rebild Kommune. Faktuelt bor der pt. 5300 borgere i lægedækningsområde Nørager og den ene læge i 
området har tilknyttet 2776 borgere, altså kun godt halvdelen af borgerne har læge i området. Hvis ud-
gangspunktet er ca. 1600 borgere pr. læge, så er der plads til flere læger i området.  

 

Samlet set vil en tildeling af et ekstra ydernummer til Nøragerområdet på nuværende tidspunkt være 
med til, at vi rettidigt kommer i gang med at sikre generationsskifte og en mere bæredygtig lægedæk-
ning i området. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at Praksisplanudvalget understøtter, at der kan 
oprettes et lokalt sundhedshus i Haverslev og dermed tildeler det ønskede ekstra ydernummer til den 
ansøgende læge. Vi frygter, at alternativet bliver, at projektet med læge i Haverslev slet ikke realiseres 
og der vedvarende vil være store udfordringer med lægedækning i området.  

 

Rebild Kommune er en kommune i udvikling og der er ikke mange praksisydere i kommunen. Vi håber, 
derfor at Praksisplanudvalget på almen praksisområdet vil være med til at understøtte en positiv udvik-
ling.   
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