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Sagsbeskrivelse
En stor del af Aalborg Kommunes alment praktiserende læger har lægeklinikker, der er lokaliseret i Aalborg
by. I tal udgør denne gruppe 90 af kommunens i alt 132 lægekapaciteter (en kapacitet svarer til én læge på
fuld tid). De 90 kapaciteter er fordelt på 42 praksis, hvilket svarer til knap to lægekapaciteter pr. lægepraksis i
Aalborg by. Gennem nogen tid har Forvaltningen modtaget flere henvendelser fra ”by”-læger, som har
udtrykt interesse for at etablere lægeklinik i andre lokaler. Henvendelserne drejer sig typisk om et ønske om
2
større antal m , med ønsker til ny indretning, øget tilgængelighed, nærhed til trafikknudepunkter og
parkering. Fælles for henvendelserne er ønsker om, at Aalborg Kommune, i større eller mindre grad,
medvirker til at tilvejebringe lokaler til etablering af lægeklinikker eller yder økonomisk støtte hertil. Ønskerne
har fået ny næring efter at Aalborg Kommune har fået statslige puljemidler til etablering af læge- og
sundhedshuse i Storvorde.
Opsummering af henvendelser


En gruppe på seks læger, bestående af fire sololæger og en flermandspraksis, har spurgt om
kommunal interesse for at indgå i et samarbejde om at etablere tidssvarende læge-/sundhedshus i
byområdet Hasseris/central vestlige Aalborg. De fem lægeklinikker har i dag adresse i dette område.



En læge med klinikadresse i Øgadekvarteret og to læger med klinikadresse på Sohngårdsholmsvej
har hver især rettet henvendelse om kommunal medvirken til etablering af læge- og sundhedshuse i
deres område.



En flermandspraksis med fire læger beliggende på Boulevarden i Aalborg har, som led i overvejelser
om den fremtidige udvikling, kontaktet Forvaltningen med et ønske om et samarbejde omkring
fremtidige fysiske rammer.

Forskellige modeller for involvering i etablering af lægeklinikker
Der er et erfaringsgrundlag fra lignende projekter i Gandrup og Fyrkildevej samt puljeansøgningerne til Nibe
og til Storvorde sundhedshuse. Dette tegner et billede af flere modeller for kommunal medvirken til
etablering af læge- og sundhedshuse.


Særlig kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune vil kunne involvere sig både økonomisk og administrativt, herunder med
muligheder for eventuelle statslige puljemidler. Der vil typisk indgå flere forvaltninger og fagområder i
en projektorganisering sammen med eksterne samarbejdspartnere, herunder Region Nordjylland og
de praktiserende læger. Med etablering af nye lægeklinikker tilgodeses et behov for placering af
lægeklinikker i lokalområder. Lægeklinikkerne deler typisk adresse med andre sundhedsfaglige og
andre former for aktører. Konkrete eksempler er Gandrup, Fyrkildevej og Storvorde.



Kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune indgår i denne model med administrativ processupport på baggrund af interesse
fra lægeside, herunder muligheder for eventuelle statslige puljemidler. Der kan også her typisk indgå
flere forvaltninger og fagområder i en projektorganisering, sammen med eksterne
samarbejdspartnere, herunder Region Nordjylland og de praktiserende læger. Aalborg Kommune
kan bistå med viden om kommunale bygninger og med forslag til fremtidig placering af lægeklinikker
i udviklingsområder, som fx Stigsbord Brygge.



Ingen kommunal interesse i etablering og placering af lægeklinikker
Aalborg Kommune indgår i disse tilfælde ikke i overvejelserne om placering og lokalisering af arealer
til lægeklinikker. Dette har historisk været den generelle model for placering af lægeklinikker.
Familielægerne i Aalborg på Gasværksvej er et nutidig eksempel på denne model. Ved fremtidige
henvendelser i denne kategori ser Aalborg Kommune ikke et behov for - eller har mulighed for - at
kunne bidrage med økonomi eller support. Til denne kategori kan også være henvendelser, som
ikke har udsigt til støtte fra eventuelle statslige puljemidler.
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