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Høringssvar fra PLO-Hovedstaden vedrørende ”Regionsdækkende vision for fælles 

sundhedshuse”  

 

PLO-H har modtaget oplæg af 6. december 2015 fra skrivegruppe i Region Hovedstaden 

med senere ændringer af 7. januar 2016 om en regionsdækkende vision for fælles sund-

hedshuse. Det er sidstnævnte oplæg, som kommenteres i det følgende. 

 

PLO-Hovedstaden vil gerne være med i et udviklende samarbejde om sundhedshuse, og 

oplæg om regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse indeholder mange gode 

ideer og overvejelser. Særligt henledes opmærksomheden på den allersidste side i oplæg-

get om indledende overvejelser.  

 

PLO-Hovedstaden ser positivt på ”det murstensløse sundhedshus”, hvor man optimerer 

kommunikationen via Med Com og etablerer mulighed for video konsultation og korre-

spondance. Denne model giver en stor grad af fleksibilitet i et moderne kommunikations-

samfund. Det murstensløse sundhedshus kan være en rigtig god løsning, som samtidig 

tilgodeser principperne om lige adgang og nærhed for borgere uden for de større byer. 

 

Hvis man imidlertid ønsker at samle en række funktioner i et sundhedshus, er et af de 

centrale spørgsmål for os er, om der skal være en eller flere alment praktiserende læger i 

huset? Hvis man ønsker dette, skal det være frivilligt, om almen praksis vil flytte ind i 

huset, lokalerne skal være tidsvarende og tilbydes på markedsvilkår. Måske kan et sund-

hedshus medvirke til at rekruttere læger til et sårbart område. I alle sammenhænge er 

spørgsmål om ejerskab, fællesskab, ledelse, ansvar og samarbejde nødvendige at afklare 

forinden. 
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Det bør også indgå i overvejelserne, om det er hensigtsmæssigt at samle alment praktise-

rende læger i et sundhedshus, hvis det betyder, at borgerne får meget lang afstand til 

egen læge? Det harmonerer ikke med ønsket om nærhed for borgerne til egen læge. Des-

uden virker det selvmodsigende – i hvert fald i landkommunerne, at borgergrundlaget 

for et sundhedshus skal være af en vis størrelse, samtidig med at der skal være nærhed 

og øget tilgængelighed for borgerne. 

 

Alle borgere skal være tilmeldt en praktiserende læge. Derfor kan en praktiserende læge 

i et sundhedshus ikke uden videre tage patienter ind, som er tilmeldt en anden læge. Det 

samme forhold gør sig gældende, hvis man frikøber en alment praktiserende læge til op-

gaver i sundhedshuset. Tilstedeværelsen af en alment praktiserende læge må ikke skabe 

en forventning om, at alle borgere frit kan henvende sig til denne læge, når de kommer i 

sundhedshuset. Ligeledes må der ikke skabes forventning om, at informationsudveksling 

mellem forskellige sundhedstilbud kan ske uden for iagttagelse af tavshedspligten for 

sundhedspersonale.  

 

Lighed i sundhed og tryghed for borgeren kræver, at behandler og patient kender hinan-

den godt, og at der kan tages individuelle hensyn til patienten. I model for sundhedshuse 

bør dette aspekt tages med. 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Skovsgaard 

Formand for PLO-Hovedstaden 

 

 


