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Tilgængelighedsmærkning til praksissektoren 
Fremsat af:  
Administrationen 
Formål og indhold  
I maj 2014 udtrykte Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde ønske om, at der via uvildige 
eksterne parter blev foretaget en gennemgang af forholdene vedr. tilgængelighed i alle praksis 
i Region Hovedstaden, som omfatter almen lægehjælp, speciallægehjælp, 
tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktik, fodterapeuter og psykologhjælp. Efter 
beslutning i regionsrådet på anbefaling fra Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, blev der 
gennemført et udbud i 2014  
 
Region Hovedstadens tilbud om tilgængelighedsmærkning 
Regionsrådet har på baggrund af beslutningen i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 
besluttet at tilbyde praksissektoren en gratis mulighed for at få en uvildig vurdering af 
adgangen til praksis og dermed få gode idéer til, hvordan man med få midler og tiltag kan 
forbedre tilgængeligheden. Det sker i samarbejde med foreningen God Adgang. Tilbuddet 
gælder i perioden 2015-2017. 
 
Praksissektorens behandlere får følgende tilbud: 

• En status over tilgængeligheden til praksis for forskellige patienter baseret på 
mærkeordningen God Adgang.   

• Mulighed for at give nuværende og kommende patienter information om 
adgangsforholdene i praksis.  

• Konkrete anbefalinger til forbedringer af tilgængeligheden til praksis.  
 
Når mærkningen er på plads, kan borgeren på www.sundhed.dk finde frem til de 
behandlingssteder, der står mål med borgerens behov og funktionsevne.  
 
Det er væsentligt at understrege, at tilbuddet er frivilligt og vejledende. Reguleringen af krav 
til tilgængeligheden er fortsat udstukket i overenskomsterne med behandlerne samt af 
tilgængelighedsbestemmelserne i byggelovgivningen. 
 
Tilgængelighedsmærkning tilbydes som udgangspunkt alle praksis/klinikker. 
 
Kort status om tilgængelighedsprojektet 
Projektet er i sin opstartsfase, og forløber som planlagt.  
 
Der har været afholdt informationsmøde, og der er foreløbig tilmeldt cirka 20 klinikker til 
ordningen. Der er gennemført en kommunikationsindsats både til praksis’ faglige 
organisationer, direkte til de praktiserende ydere på sundhed.dk samt som pressemeddelelse, 
der er lagt på regionens hjemmeside. 
  
Sammenhæng til de politiske målsætninger  
Patientens situation styrer forløbet 



 
 
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid  
 

 2016 2017 2018 2019 
Løn     
Øvrig drift 2,5 3,0   
Etableringsudgifter     
Årsværk     

 
Evt. uddybende beskrivelse: 
Den samlede udgift efter gennemført udbud er beregnet til 11,2 mio. kr. i perioden 2014 – 2017. Heraf 
kan 5,7 mio. kr. finansieres af allerede øremærkede midler til tilgængelighed i praksissektoren, 
herunder midler afsat til arbejdet med de enkelte praksisplaner. Til finansiering af den resterende del 
af udgifterne, er der behov for tilførsel af 5,5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 
2017. 
 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  
 
Sundhedskassen     
                      

Den regionale udviklingskasse 
  

Det sociale område  
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