
 

Den praktiserende læge er borgerens første møde med sundhedsvæsenet, er starter 

og slutter de fleste kontakter. 

Men mange læger har rigtigt mange patienter, i gennemsnit har hver nordjysk læge omkring 1730 

patienter, hvor anbefalingen er maksimalt 1600. Mange læger har derfor lukket for tilgang, hvorfor den 

klassiske rolle som ”familielæge” er under pres. 

I Hjørring kommune har mellem 60 og 80% af lægerne lukket for tilgang, og det er naturligvis vigtigt at gøre 

noget ved, fordi den praktiserende læge også i fremtiden kommer til at spille en stor rolle. 

Et af problemerne er at læger som bekendt er private erhvervsdrivende, der på mange måder selv kan 

bestemme hvor de vil slå sig ned, og mange praksisser på landet er derfor svære at sælge for læger der 

ønsker at stoppe. 

Hvis lægerne var regionalt ansatte, kunne regionen fordele lægerne efter hvor der var mangel på dem 

 

Det er derfor vigtigt at læger kan se muligheden i at drive praksis i de mindre byer, hvor manglen på læger 

er størst. 

Det handler om at det skal være attraktivt at  

Her er det vigtigt at kommunerne og regionen samarbejder om at gøre det attraktivt for lægerne, for det 

viser sig at flere yngre læger gerne vil samarbejde om at drive en praksis, fremfor at stå med alt ansvaret 

alene. 

Der skal derfor være faciliteter til netop dette, og her kan kommunen og regionen samarbejde. 

Men det handler også om at gøre brug af teknologien, eksempelvis en øget brug af videokonsultationer, 

som også kan hjælpe borgere der har langt til lægen. 

Men det er vigtigt at slå fast, at det ikke gælder enhver samtale. 

For kronikere, der ofte har brug for lægebesøg, er det nødvendigt at man ikke har for langt til sit 

sundhedstilbud, derfor betyder nærhed stadig noget. 

 

Fremover vil samarbejdet mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen nok få en mere 

fremtrædende rolle, for at sikre et mere sammenhængende patientforløb, og man bedre kan tage hånd om 

alle patientens behov og bekymringer. 

I kommunen har man sammen med lægen ansvaret for den forebyggende indsats, og den er mindst lige så 

vigtig som det efterfølgende forløb. Det handler om en tidlig indsats, for evt. at forebygge hårdere 

sygdomsforløb. 

Når borgeren så har afsluttet et sygdomsforløb på sygehuset, så skal udskrivelsen være helt klar, så 

borgeren ikke kommer til at ligge på sygehuset indtil kommunen, er klar med et tilbud, hvis et 

efterfølgende forløb er nødvendigt, eksempelvis et genoptræningsforløb hos kommunen. 

Det forløb skulle gerne være smidigt og opleves uproblematisk for borgeren, her er et godt samarbejde 

mellem kommune og region også helt afgørende. 

Det er meget vigtigt for SF  

 


