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Til: Regionsrådets møde den 17. april 2018 – pkt. 21 – Opslag og be-
sættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og pkt. 22 – Ret-
ningslinjer for flytning af almen praksis  

Ændringsforslag til pkt. 21 – Opslag og besættelse af kapaciteter på almen læge-
området og pkt. 22 – Retningslinjer for flytning af almen praksis 
 
Stillet af Torben Kjær på vegne af Enhedslisten. 
 
Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på baggrund af administrationens præci-
sering i bilag 4 under punkterne A), B) og C). 
 
Pkt. B) foreslås ændret til følgende: 
 
”B) Ved ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde tages ud-
gangspunkt i skema om de nye praksislokalers tilgængelighed efter gældende 
bygningsreglement pt BR18. Lever de nye praksislokaler ikke op til dette, fore-
lægges sagen FORSA. Nye praksislokaler skal i alle tilfælde tilstræbes at være til-
gængelige for personer med funktionsnedsættelse.” 
 
Begrundelse 
FN's handicapkonvention, sundhedslov og bygningsreglement BR18 forudsætter, 
at alle borgere skal have lige adgang til tilbud i sundhedsvæsenet og selv kunne 
komme frem til den funktion, de har behov for. Det gælder også personer med 
funktionsnedsættelse. Derfor bør regionen tage udgangspunkt i dette og ikke i ret-
ningslinjer, som er ude af trit med gældende konventioner og lovgivning. 
Vi er klar over, at udvalget vil komme i situationer, hvor man må give tilladelse 
til flytning og tildeling af kapaciteter, selv om praksislokalerne ikke er fuldt til-
gængelige. Men der bør tages udgangspunkt i et ønske om tilgængelighed i tråd 
med gældende lovgivning og konventioner. 
Der er ikke hjemmel til at forskelsbehandle alt efter, om flytning sker i samme 
planlægningsområde eller mellem to planlægningsområder. Dertil er begrebet 
"bevægelseshæmmede" et gammeldags begreb, der ikke lever op til gældende de-
finition af handicap/funktionsnedsættelse, da det kun omfatter en snæver kreds af 
personer med funktionsnedsættelse, hvorfor det ikke bør anvendes. 

 
 


