
 

 

  

Høring af PLO-Hovedstaden 
vedrørende regionsadministrationens 
vurdering om potentiel omfordeling af 
tilbageleveret kapacitet fra Brønshøj-
Husum  

PLO-Hovedstaden mener ikke, at det er en god idé at flytte en kapacitet fra Brønshøj-

Husum.  

Samlet set er grundlaget for at kunne vurdere rigtigheden i at flytte en kapacitet for 

usikker og tager udgangspunkt i en for isoleret betragtning til, at PLO-Hovedstaden 

kan støtte det. 

Planlægningsområdet er meget sammensat med en befolkningsprofil, der set i 

sammenhæng med andre planlægningsområder og historisk set er meget sårbart, og 

det giver derfor ingen mening at tage den risiko, der er, for at der vil komme 

lægedækningsproblemer. Ved at fjerne en kapacitet fra planlægningsområdet løber 

man den fare, at der hurtigt kan opstå lægedækningsudfordringer, man kunne have 

undgået ved at have en vis pluskapacitet i området. 

Generelt har Københavns Kommune været præget af svære 

lægedækningsproblemer, ved at det over en længere periode har været svært at 

rekruttere og fastholde læger i almen praksis. Specifikt i forhold til Brønshøj-Husum 

er det kort tid siden, at der var problemer med lukkede praksisser og kapaciteter, der 

ikke kunne besættes. Planlægningsområdet er præget af store forskelligheder. Der er 

områder, der er særdeles socialt udfordrede og meget svære at rekruttere læger til. 

Københavns Kommune og boligforeningerne i disse områder har måttet yde en 

større indsats for at komme nogenlunde i mål med den ønskede lægedækning. Det er 

således en spinkel balance, der bliver pillet ved, når det foreslås at omfordele en 

kapacitet. 

Befolkningsudviklingen og demografien i øvrigt i planlægningsområdet er for lille et 

grundlag til at vurdere den reelle udvikling i området på. Københavns Kommune og 

omkringliggende kommuners forhold bør som minimum også inddrages. 

Lægedækningsproblematikker kan generelt ikke anskues ud fra et enkelt plan-

lægningsområdes forhold. For eksempel er det typisk, at man, når man som patient 

har svært ved at finde en læge i sit nærområde, vælger en læge i et andet tilstødende 

planlægningsområde. 

Patienternes ønske om at have en læge i nærheden af deres bopæl er indarbejdet i 

den nuværende praksisplan, og der er i materialet fra regionen ikke anført, hvor 

mange beboere i Brønshøj-Husum, i Københavns Kommune eller i de 

omkringliggende kommuner der fx har en læge i et tilstødende planlægningsområde 
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eller en læge uden for planområde Byen og Syd. Det er således ikke oplyst, hvor 

mange patienter der på grund at lægedækningsproblem har valgt at have en læge i et 

andet planlægningsområde eller i et andet planområde. 

PLO-Hovedstaden bakker således ikke op om den foreslåede omfordeling af 

tilbageleverede kapaciteter. Der bør i stedet ske en forøgelse af kapaciteten, såfremt 

der er behov for lægekapaciteter i dele af regionen. Dette skyldes, at omprioritering 

først bør ske i en situation med en reelt tilstrækkelig kapacitet, som PLO-

Hovedstaden ikke vurderer, er tilfældet på nuværende tidspunkt. PLO-Hovedstaden 

har særligt fokus på, at mange læger oplever en øget arbejdsbelastning. Herudover 

skal vurderinger om tilbagetrækning af kapacitet vurderes ud fra andre parametre 

end rent kvantitative opgørelser på planlægningsområdet, da bredere lokale forhold 

spiller en væsentlig rolle for antallet af kapaciteter, herunder eksempelvis sygdoms-

billede, demografi samt geografi. 

 

 


