Ændringer i kapacitetsdelen af Praksisplan for almen praksis 2020 -2023 som følge af
høringsfasen og behandling i Praksisplanudvalget 27-11-2019.
Formulering om Fremtidig struktur i Odense Kommune (p. 82)
Tidligere tekst
Der kan fremover være praksis alle de eksisterende steder. Der skal fremover være praksis i Odense C, og
det skal bestræbes, at kapaciteten i øvrige dele af Odense øges, hvorved der vil ske en spredning af praksis.
Det er ligeledes ønskværdigt, såfremt der er læger, som ønsker at nedsætte sig i Vollsmose, som er et
særligt udsat boligområde.
Odense By inddeles i følgende underområder:
- 5000 Odense C
- 5240 Odense NØ (Vollsmose)
- Øvrige Odense
Tilrettet på baggrund af høringssvar fra Regionsrådet
Der kan fremover være praksis alle de eksisterende steder. Der skal fremover være praksis i Odense C, og
det skal bestræbes, at kapaciteten i øvrige dele af Odense øges, hvorved der vil ske en spredning af praksis.
Regionsrådet i Region Syddanmark har endvidere på møde d. 25. juni 2018 besluttet, at der udmøntes to
nye ydernumre i Odense med udgangspunkt i Vollsmose Sundhedscenter, Odense Kommune, for at tage
højde for de sundhedsmæssige udfordringer, som præger udsatte boligområder.
For at understøtte spredningen af lægepraksis i Odense By og lægedækning i særligt udsatte boligområder
inddeles Odense By i følgende underområder:
- 5000 Odense C
- 5240 Odense NØ (Vollsmose)
- Øvrige Odense
Afsnit om sundhedshus i Varde Kommune er omformuleret (p. 96):
Tidligere tekst:
Der er bevilliget puljemidler til etableringen af et nyt sundhedshus i Varde med plads til 4 læger samt
uddannelseslæger. Der skal arbejdes for, at eksisterende solopraksis i Varde flytter ind i sundhedshuset,
som forventes at stå færdigt i 2021, såfremt den resterende finansiering kommer på plads. Etableringen af
Sundhedshuset forventes at understøtte rekrutteringen af læger til området.
Tilrettet tekst på baggrund af høringssvar fra Varde Kommune
Der er bevilliget puljemidler til etableringen af et nyt sundhedshus i Varde med plads til 4 læger samt
uddannelseslæger. Der skal arbejdes for, at eksisterende solopraksis i Varde flytter ind i sundhedshuset.
Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt den resterende finansiering kan tilvejebringes og dermed stor
usikkerhed omkring etableringen af sundhedshus i Varde. En eventuel etablering forventes at kunne
understøtte rekruttering i området.

