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Høringssvar vedr. udkast til Praksisplan Speciallægepraksis i Region Nordjylland
Vesthimmerlands komune skal hermed kvittere for muligheden for at afgive høringssvar vedr.
Praksisplan for Speciallægepraksis, jævnfør brev af 2. november 2018.
Sundhedsudvalget har på deres møde d. 8. januar 2019 behandlet udkast til ”Praksisplan for
Speciallægepraksis.
Generelle bemærkninger til udkast til Praksisplan:
Vesthimmerlands kommune mener, at udklast til Praksisplan for Speciallægepraksis indeholder
en række relevante anbefalinger ift. tilpasning af kapaciteten på området i Region Nordjylland,
men må udtrykke en vis bekymring ift. den fremtidige placering af ydernumrene.
Borgernes forbrug af speciallægeydelser er omfattet af den kommunale medfinansiering og vi
kan konstatere, at Vesthimmerlands Kommunes borgere benytter speciallæger markant
mindre end resten af borgere i regionen (målt på den kommunal medfinansiering til området).
Det gennemsnitlige forbrug ligger knap en fjerdel under regionsgennemsnittet.
Samtidig har kommunen med kun ét ydernummer det højeste antal borgere pr. ydernummer
af de nordjyske kommuner. Der ses en vis sammenhæng mellem antal ydernumre og
forbruget af speciallægeydelser, om end sammenhængen ikke er entydig.
Der bør derfor også fremadrettet være fokus på en spredning af ydernumrene i regionen, så
den lige adgang til sundhedsydelser fortsat sikres.
Kvalitetsudvikling
Vesthimmerlands kommune har noteret sig, at man i forbindelse med revisionen af Praksisplan
for speciallægepraksis har besluttet at lave en Praksisplan, som udelukkende omhandler
tilpasninger ift. kapaciteten.
I den forbindelse gøres der opmærksom på, at en sikring af den fortsatte kvalitetsudvikling på
området ikke må glemmes i den kommende periode og fortsat bør være et indsatsområde,
både ift. den faglige kvalitet og ift. den service borgeren tibydes mere bredt, f.eks. ift.
adgansgforhold, ventetider og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.
 Adgangsforhold
Det er afgørende for Vesthimmerlands kommune, at alle borgere har let adgang til
sundhedsydelser, uanset borgerens funktionsniveau.
Vesthimmerlands kommune har derfor en forventing om, at der arbejdes aktivt på at sikre at
alle speciallægepraksis i regionen skal have handicapvenlig adgang.
Herudover bør den elektroniske tilgængelighed til speciallægepraksis også være et
fokusområde, ikke mindst set i lyset af, at der kan være langt til nærmeste speciallæge.

 Ventetider
Borgerne har, ved henvisning til speciallægepraksis, behov for hurtig udredning, således at
deres hverdagsliv, inklusiv jobfunktion og egenomsorg, påvirkes mindst muligt og yderligere
funktionsnedsættelses forebygges.
Vesthimmerlands kommune anbefaler på den baggrund at ventetiderne monitoreres tæt med
henblik på at holde disse på så lavt et niveau som muligt.
 Vedr. samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
Det er vigtigt at også speciallægepraksis er integreret i det samlede sundhedsvæsen, og at der
kontinuerligt sker en vurdering af, hvor man får mest sundhed for pengene i forhold til
behandling i speciallægepraksis eller på hospitalet.
Vesthimmerlands kommune ser frem til et godt samarbejde på Speciallægeområdet
Venlig hilsen
Palle Jensen
Formand for Sundhedsudvalget

