B E S L U T N I N G E R

REGION HOVEDSTADEN

REGIONSRÅDET
Tirsdag den 8. marts 2016
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 2

Afbud:
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Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmusse
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

RO

LI
G

Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Erik Lund
Lise Müller
Jens Mandrup

Niels Høiby
Henrik Thorup
Finn Rudaizky
Katrine Vendelbo Dencker
Morten Dreyer
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Mødet sluttede kl. 20.05

Charlotte Fischer
Karin Friis Bach
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Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Pia Illum
Vagn Majland

Fraværende:

Flemming Pless - stedfortræder Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam
Lars Gaardhøj - stedfortræder Peter Kay Mortensen
Henrik Thorup - stedfortræder Lucas Thelander Hultgren
Erik Lund - stedfortræder Christoffer B. Reinhardt
Carsten Scheibye - stedfortræder Thomas Bak
Ole Stark - stedfortræder Bent Larsen
Charlotte Fischer - stedfortræder Vivian Heinola
Susanne Langer - stedfortræder Torben Conrad
Lise Müller - stedfortræder Jannie Hjerpe
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Peter Kay Mortensen sag 8 og 9
Abbas Razvi sag 6
Jens Mandrup sag 2 til sag 16
Karsten Skawbo-Jensen sag 15
Hans Toft sag 12 til sag 16
Per Tærsbøl sag 8
Katrine Vendelbo Dencker sag 8 til 16
Anne Ehrenreich sag 8 og 9
Bergur Løkke Rasmussen sag 7 til sag 9
Per Roswald sag 8
Annie Hagel sag 8 og 9

13. FORTROLIG - OPSLAG AF KAPACITETER I ALMEN PRAKSIS
SAMT DELEGATION AF OPSLAG AF KAPACITETER INDEN FOR DEN
EKSISTERENDE RAMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har modtaget meddelelse om ophør af to kapaciteter på Bornholm pr. 30. april 2016.
Administrationen vil i samarbejde med PLO-Hovedstaden forsøge at få besat de ledige kapaciteter.
Såfremt det ikke lykkes, indstilles at der opslås to nye 0-ydernumre (se sagsfremstilling for definition).
Forretningsudvalget og regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til opslag af to 0-ydernumre på
Bornholm. Nærværende punkt er lukket af hensyn til det igangværende forsøg på at sælge praksis.
Medio 2015 ophørte den sidste praktiserende læge i Tingbjerg. Tingbjerg er et særligt udsat område i
Brønshøj-Husum. Administrationen har løbende været i dialog med Københavns Kommune med henblik på
at finde en løsning på lægedækningen i området. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling
til opslag af to 0-ydernumre i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
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Alle fire kapaciteter kan holdes indenfor regionens eksisterende kapacitetsmæssige og dermed økonomiske
ramme.
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I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer inden for udvalgets arbejdsområde, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret
kompetencen til at godkende høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets
arbejdsområder, herunder Sundhedsaftale og praksisplaner. Udvalget anmoder med denne sag om
kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. I
det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den økonomiske ramme, skal sagen forelægges
forretningsudvalget og regionsrådet.
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INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

FO

1. at der opslås to kapaciteter på Bornholm, hvis ikke praksis kan sælges.
2. at der opslås to kapaciteter i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
3. at kompetencen til at opslå nye kapaciteter inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og
dermed økonomiske ramme delegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 9. februar 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Erik Sejersten (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Forretningsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:
Anbefalet.
Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B), Martin Geertsen (V), og Susanne Langer
(Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 8. marts 2016:
Godkendt.
Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lise Müller
(F), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), Carsten Scheibye (V), Ole
Stark (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam (A), Peter Kay Mortensen (A), Vivian
Heinola-Nielsen (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jannie Hjerpe (F), Lucas Thelander Hultgren (O),
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Thomas Bak (V), Bent Larsen (V) og Torben Dietmar Volkersen Conrad (Ø)
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har i følge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne vederlagsfri
behandling i almen praksis i hele regionen.
Regionen har samlet set ikke lægemangel, men det har i de sidste par år vist sig vanskeligt at rekruttere og
fastholde læger i visse sårbare områder i regionen. Det drejer sig bl.a. om Bornholm og Brønshøj-Husum
(Tingbjerg).
Kapaciteter i almen praksis
Bornholm er fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er p.t. 11
lægepraksis på Bornholm, som samlet set dækker 27 kapaciteter, heraf har to praksis åbent for tilgang af
nye patienter. Administrationen har modtaget meddelelse om, at én praksis med to kapaciteter har meddelt
ophør til den 30. april 2016. Denne praksis har tilmeldt i alt 3.004 gruppe 1-sikrede borgere, hvilket er flere
end de øvrige praksis på Bornholm kan påtage sig.
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Hvis der ikke finder praksisoverdragelse sted inden den 1. maj 2016, tilgår kapaciteterne regionen. Såfremt
det sker, anbefaler administrationen, at de to kapaciteter på Bornholm opslås som 0-ydernumre, som
interesserede læger kan erhverve sig gratis. Administrationen er i tæt og løbende dialog med PLO-H og
Bornholms Regionskommune med henblik på at sikre, at der ikke opstår lægemangel på Bornholm, bl.a.
ved at søge at fastholde de læger, der allerede er der.
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Brønshøj-Husum er også fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er
p.t. 14 lægepraksis i Brønshøj-Husum med i alt 19 kapaciteter (1 ubesat). Mange læger nærmer
sig pensionsalderen. Derfor er Brønshøj-Husum et af de områder, regionen har særligt fokus på i forhold til
lægedækningen. En praksis har meldt ophør pr. 1. april 2016. I perioden 2013-2016 har fire kapaciteter ikke
kunnet overdrages og patienterne er blevet fordelt hos de øvrige læger.

RT

Tingbjerg er et geografisk afgrænset/lukket område med store sociale udfordringer. I 2013 havde
området to kapaciteter. Den sidste praksis i området lukkede i 2015. Regionen har været og er fortsat i
dialog med både Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden om lægedækningen i Brønshøj-Husum og
særligt Tingbjerg.
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Region Hovedstaden modtog i arbejdet med afdækning af lægedækningen i Brønshøj-Husum en
henvendelse fra praktiserende læger i bydelen, som efter afholdelse af møde i lægelauget ønskede at
meddele, at man ikke kunne se en fordel ved nedsættelse af en praksis i Tingbjerg. Lægerne mente ikke,
at man ville kunne tiltrække lægekræfter på grund af tyngden af patientgrundlaget. Det kunne muligvis lykkes
i kortere vikariater, men ikke med den ønskede og nødvendige kontinuitet for patienterne.
Københavns Kommunes ser en stor fordel ved en lægepraksis i Tingbjerg, idet det vil bidrage til at
sikre adgang til sundhedsydelserne i et område med store sociale udfordringer. Københavns Kommune
tilbyder derfor at finde egnede, attraktive lokaler, tilknytte rådgivning og støtte fra
socialrådgiver, samarbejde med og udgående funktioner fra det lokale sundhedshus i Vanløse samt
samarbejde med lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Administrationen anbefaler på den baggrund,
at der opslås to 0-ydernumre i Brønshøj- Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
Delegation til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
Alle fire overnnævnte kapaciteter kan holdes indenfor den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. Det er
muligt, da kapaciteter der ikke kan overdrages direkte til anden læge går tilbage til regionen, som
derefter disponerer over dem.
I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret kompetencen til at godkende
høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets arbejdsområder, herunder
Sundhedsaftale og praksisplaner.
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Udvalget har ansvar for at følge praksisområdet tæt, herunder lægedækning og finder det derfor
hensigtsmæssigt også at have kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis, når det kan ske inden for
den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske ramme. I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider
den økonomiske ramme, skal sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 1. marts 2016 og regionsrådet 8. marts 2016
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257
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1. Status for lægedækningen i Halsnæs 250216
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