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Anbefaling vedr. Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om etablering af et sundhedshus i Farsø, samt
etablering af et sundhedshus i Aalestrup
Region Nordjylland ønsker hermed at tilkendegive, at man støtter op om den udarbejdede ansøgning om
midler til etablering af et sundhedshus i Farsø, samt etablering af et sundhedshus i Aalestrup. Kommunens
initiativer skal medvirke til et styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper, sikre høj kvalitet og
mere sammenhæng i indsatsen over for borgerne samt medvirke til sikring af lægedækningen i Region
Nordjylland. Region Nordjylland ser derfor stort potentiale i og behov for Vesthimmerlands Kommunes initiativer.
Lægedækningen og rekrutteringen til almen praksis er en generel udfordring i Region Nordjylland. Det er
svært at rekruttere praktiserende læger til praksis, både til ledigblevne ydernumre, men også til generationsskifte i eksisterende klinikker. Dette gør sig også gældende i Vesthimmerlands Kommune, som gennem en
længere periode har været karakteriseret ved udfordringer vedr. rekruttering og fastholdelse af læger.
Regionens Praksisplanudvalg har, i henhold til overenskomsten om almen praksis, udpeget en række lægedækningstruede områder. I Vesthimmerlands Kommune er bl.a. Farsø og Aalestrup udpeget som værende
lægedækningstruet.
Lægedækningsudfordringerne illustreres blandt andet ved, at regionen i efteråret havde et ledigt ydernummer i annoncering i lægedækningsområde Aalestrup. Regionen modtog ingen bud herpå, hvilket vidner om,
at området har svært ved at tiltrække praktiserende læger. Regionen driver derfor et midlertidigt regionsdrevet tilbud i området.
I forbindelse med etablering af et kommunalt sundhedshus ved Farsø Sygehus har regionen mulighed for at
stille en grund til rådighed for projektet. En forudsætning er, at det er til brug for ydere med ydernummer,
sundhedsprofessionelle uden ydernummer, men med leverance eller tæt tilknytning til det etablerede danske sundhedsvæsen eller kommunale eller regionale sundhedsfunktioner. Grunden kan ikke uden udbud
stilles til rådighed for private investorer, der eventuelt skal stå for sundhedshusets etablering.
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Region Nordjylland har fremsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af
sundheds- og lægehuse til et digitaliseringsprojekt med formålet at styrke borgernes digitale adgang til det
nære sundhedsvæsen, samt at styrke samarbejdet på tværs med digitale løsninger. Det digitale spor har
sammenhæng til alle kommuner og lægepraksisser i Region Nordjylland.
Region Nordjylland giver derfor opbakning til Vesthimmerlands Kommunes ansøgning.
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