
Besvarelse af spørgsmål nr. S 864, som Kamal Qureshi
har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 10. 
november 2005

Spørgsmål 864:
"Hvad agter ministeren at gøre for at sikre sig, at regioner og kommuner 
overholder sundhedslovens §§ 2 og 3?"

Svar:
Der er i spørgsmålet refereret til sundhedslovens §§ 2 og 3, der overordnet 
fastlægger sundhedsvæsenets formål og opgaver. Der er i spørgsmålets 
begrundelse mere specifikt refereret til en sag i Morsø kommune, hvor en 
række borgere i Viborg Amt står uden alment praktiserende læge.

Jeg kan oplyse, at det efter sygesikringsloven er amterne, og i dette tilfælde 
Viborg Amt, der har ansvaret for at tilbyde borgene den nødvendige læge-
hjælp ved alment praktiserende læger. Regionerne overtager dette myn-
dighedsansvar efter sundhedsloven pr. 1. januar 2007.

Viborg Amt har oplyst, at den aktuelle situation i amtet, hvor en række bor-
gere ikke har kunnet blive tilmeldt en alment praktiserende læge, er en mid-
lertidig og enestående situation, samt at amtet arbejder målrettet på at få 
løst problemet. Jeg forventer, at Viborg Amt snarest får løst det akutte pro-
blem. Jeg agter på det foreliggende grundlag ikke at foretage mig yderlige-
re i denne sag.

Jeg vil samtidig understrege vigtigheden af, at Viborg Amt bestræber sig på 
at give de berørte borgere al relevant information og vejledning, så borger-
ne har mulighed for at orientere sig og trygt søge lægehjælp, hvis de har 
behov for det, herunder oplyse at borgere altid har ret til at få lægehjælp 
ved en stedfortrædende alment praktiserende læge i området i situationer, 
hvor den alment praktiserende læge, de er tilmeldt, er fraværende fra prak-
sis. 

Endelig vil jeg fremhæve, at regeringen og de centrale sundhedsmyndig-
heder har taget en række initiativer på uddannelsesområdet med henblik 
på at styrke tilgangen af nye alment praktiserende læger på lidt længere 
sigt. Der er siden 2000 således sket en markant stigning i antallet af fær-
diguddannede læger fra landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. I 2000 
var tallet 448, i 2003 711 og frem til år 2009 forventes antallet at stige til 
900. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsen årligt fastsætter rammerne for 
dimensioneringen af specialuddannelsesforløb i form af antallet af uddan-
nelsesstillinger inden for de lægelige specialer – også disse er øget i de 
senere år. Regeringen arbejder desuden målrettet på at forkorte varighe-
den af lægernes videreuddannelse. 
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