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NOTAT 

Til: Regionsrådet  

Spørgsmål fra Torben Kjær vedr.  RR-sagerne nr.  21 og 22.  

 
Følgende spørgsmål er blevet stillet forud for Regionsrådets møde 17. april 
2018: 
  
”Til forretningsudvalgsmøde 10. april 2018 behandledes sagerne af regionsrådets 
dagsorden 21. Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og 22. Ret-
ningslinjer for flytning af almen praksis, hvor forretningsudvalget forudsætter: 

A. Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid 
gældende byggelovgivning følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen 
FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng). 
B. Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens be-
stemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæm-
mede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes 
ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA. 
C. Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at læge-
dækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat 
dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsæt-
telser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA. 

 

Jeg vil venligst bede følgende spørgsmål besvaret til regionsrådsmødet 17. april 
2018: 

 
1. Anerkender regionen, at FN's handicapkonvention slår fast, at mennesker med 

handicap skal have adgang til sundhedsydelser på lige fod med alle andre, 
samt at handicap gælder personer med fysiske, sensoriske, psykiske og kogni-
tive handicap og ikke kun bevægelseshæmmede, som er den eneste gruppe, 
der er omfattet af pkt. B? 

Svar: 
Børne- og Socialministeriet har tidligere oplyst overfor administrationen, at den dan-
ske lovgivning anses for at opfylde konventionens bestemmelser. 
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2. Kan det bekræftes, at alle borgere med bopæl i Danmark efter sundhedsloven 

skal have lige ret til ydelserne i sundhedsvæsenet, som Sundhedsministeren 
indleder sit svar af 3. april 2018 på spørgsmål 669 fra Folketingets Sundheds- 
og Ældreudvalg? 

Svar: 
Administrationen bekræfter, at sundhedsministeren har anført, at borgere med bopæl i 
Danmark har lige ret til ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket også fremgår af sundheds-
lovens § 2. 
 

3. Kan det bekræftes, at der i aftaler herunder overenskomster ikke kan aftales 
forhold, som stiller borgerne ringere, end gældende lov og konventioner be-
rettiger til? 

Svar: 
Overenskomster på praksisområdet indgås mellem de forhandlingsberettigede organi-
sationer og skal indgås inden for rammerne af gældende lovgivning. 

 
4. Med hvilken lovhjemmel opsættes der forskellige krav til tilgængelighed for 

personer med funktionsnedsættelse alt efter, om der er tale om flytning inden 
for samme eller mellem to planlægningsområder? 

Svar:  
Anmodninger om flytning skal ifølge sundhedsloven godkendes, medmindre flytnin-
gen ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med planen. Praksispla-
nen indeholder henvisning til overenskomstens bestemmelser om tilgængelighed og 
anbefaling om løbende forbedring af den fysiske tilgængelighed. 
 
Der er ikke tale om, at der stilles forskellige krav. Forskellen på flytning indenfor og 
mellem planlægningsområder går på rækkevidden af delegation fra udvalg til admini-
stration. Administrationen har i dag bemyndigelse til at godkende flytning inden for 
det enkelte planlægningsområde, forudsat at den fysiske tilgængelighed er den samme 
eller forbedres, jf. gældende retningslinjer fastsat af udvalget. Der lægges i mødesagen 
op til, at administrationen fremadrettet stadig kan godkende disse flytninger, men kun 
hvis den fysiske tilgængelighed forbedres. Er det ikke tilfældet forelægges sagen for 
udvalget. 
 
Anmodninger om flytning til et andet planlægningsområde kan efter forslaget godken-
des af administrationen, såfremt det nye praksissted opfylder kravene til tilgængelig-
hed i den seneste udgave af bygningsreglementet. Gør praksisstedet ikke det, forelæg-
ges spørgsmålet om godkendelse af flytningen for udvalget. Der er således tale om en 
mere begrænset delegation end ved godkendelse af flytninger indenfor et planlæg-
ningsområde. Administrationen vil udarbejde et forslag til nye retningslinjer for flyt-
ning både inden for og mellem planlægningsområder, som forelægges for udvalget in-
den sommerferien. 

 


