
 Brønderslev Kommune 
  

 
 
 
 
 

Sundhedsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
 

22. maj 2008 

Lokale: 
 

Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus 

Tidspunkt: 
 

kl. 08.00-8.50 

 



Indholdsfortegnelse 
 
 

 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
01/42 Praksisplan for almen praksis for 2008-2011 ............................................. 112 
02/43 Orientering .................................................................................................. 114 

Lukkede sager: 
03/44 Forlængelse af huslejekontrakt på Nordjyllands Idrætshøjskole 
 
 
 



Sundhedsudvalget, 22. maj 2008 Side 112 

Åbne sager: 

01/42 Praksisplan for almen praksis for 2008-2011 
 

J.nr.: 16.18.00P07 / 
2008.428-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-22\Praksisplan for almen 
praksis for 2008-2011.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland fremsender høringsudkast til praksisplan for 2008-2011. Praksis-
planen indeholder forslag til kommende struktur på praksisområdet med fokus på bla. 
etablering af behandlerhuse/ praksisfællesskaber. Derudover indeholder den forslag til 
kvalitetsudvikling indenfor almen praksis. 
 
Af praksisplanen fremgår det at lægernes gennemsnitsalder i Brønderslev Kommune er 
55 år. Derudover er der 7 ledige ydernumre. Det anføres også i praksisplanen, at der 
fortsat skal være 24 ydernumre i Brønderslev Kommune. 
 
Forslag til høringssvar: 
Brønderslev Kommune kan på baggrund af det fremsendte forslag til ny praksisplan 
udtale: 
”Vi finder på baggrund af den stigende lægemangel, at det er af stor relevans at der 
etableres nye praksisformer og organiseringer af lægefaglige opgaver. Behandlerhuse 
og mentorordninger kan være et godt redskab til at imødekomme denne udfordring. 
Derudover skal man være opmærksom på at der i denne centraliseringsproces fortsat er 
fokus på borgernes adgang til læger og tilstræbe, at der for borgeren ikke er længere 
end 15 km til det nærmeste lægehus. 
Forslag om at inddele praksisområder efter de nye kommunegrænser findes logisk set i 
lyset af det styrkede samarbejde mellem almen praktiserende læger og kommune, som 
den nye sundhedslov lægger op til. 
Koordinering og kommunikation skal bedres gennem udvikling af IT værktøjer, der 
kan understøtte det øgede pres på hurtig og effektiv dialog. 
 
Brønderslev Kommune vil gerne indgå i et samarbejde om generelt at søge at fastholde 
og rekruttere alment praktiserende læger, men skal pointere at lægeområdet på trods af 
kommunalreformen, fortsat er et regionalt ansvar”. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager prak-
sisplanen til efterretning med det ovenfor anførte forslag til høringssvar. 
 
Bilag: 
www.rn.dk/NR/rdonlyres/C77A2F8F-9F2F-4239-B7E7-
D746D3D20F32/0/HoeringsudkasttilpraksisplanRegionNordjylland.pdf
 
 
 
 
 

http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/C77A2F8F-9F2F-4239-B7E7-D746D3D20F32/0/HoeringsudkasttilpraksisplanRegionNordjylland.pdf
http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/C77A2F8F-9F2F-4239-B7E7-D746D3D20F32/0/HoeringsudkasttilpraksisplanRegionNordjylland.pdf
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. maj 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Udvalget anbefaler høringssvaret med enkelte sproglige tilretninger. 
Udvalget foreslår desuden, at lægerne og kommunen i fællesskab laver en kampagne 
for at tiltrække nye læger. 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. maj 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Der afholdes fællesmøde mellem Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 16. juni 
2008, kl. 15,30. 
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