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NORDJYLLAND: Er du tilfreds 
med lægedækningen i Nord-
jylland? Bekymret over læ-
gemanglen?

Dine svar hænger med stor 
sandsynlighed sammen 
med, om du er patient hos 
en privatpraktiserende læge 
eller i en udbuds- eller regi-
onsklinik.

I Jammerbugt, der er 
hårdt ramt af lægemangel, 
fastslår Pandrup Borgerfor-
enings formand, Henrik Lar-
sen Kristiansen, at den gode, 
gammeldags huslæge er øn-
skescenariet i modsætning 
til regions- og udbudsklinik-
ker med evigt skiftende læ-
ger.

- Vigtigheden af, at din læ-
ge kender dig og din situati-
on, er stor. Selvfølgelig kan 
læger ikke huske 1600 pa-
tienters journaler udenad, 
men de skal vide det, hvis 
gamle hr. Hansen er overføl-
som over for penicillin og 
døjer med sår på benene, så 
hr. Hansen ikke bliver peni-
cillinforgiftet, siger Henrik 
Larsen Kristiansen.

Det er ikke  et tænkt ek-
sempel.

- Jeg ved, det er sket her i 
byen, at en ældre mand blev 
penicillinforgiftet. Mere end 
én gang. Af den samme læ-
ge. Det, synes jeg, er et pro-
blem, siger Henrik Larsen 
Kristiansen.

Alligevel mener en eks-
pert, at løsningen, eller i 
hvert fald en del af løsnin-
gen, på lægemanglen i Nord-
jylland, kan være flere regi-
ons- eller udbudsklinikker. 
Det er ikke selve konceptet, 
folk ikke bryder sig om, me-
ner vores ekspert.

Jammerbugt skiller sig ud
Men lad os først se på hvor 
tilfredse folk er med læge-
dækningen, og hvor bekym-

rede de er over fremtidig læ-
gemangel i de nordjyske 
kommuner (Læsø er pga. sit 
lave indbyggertal lagt sam-
men med Frederikshavn).

Tilfredsheden er markant 
mindst og bekymringen 
størst i Jammerbugt, men 
det er også her færrest bor-
gere (56 procent) har deres 
"egen" læge. 

I Nordjylland som helhed 
oplyser 84 procent til Panel 
Nordjylland, at de er tilknyt-
tet en privat lægepraksis 
med en eller flere faste læ-
ger.

På tværs af de nordjyske 
kommuner er 66 procent af 
de privatpraktiserende læ-

gers patienter tilfredse eller 
meget tilfredse med læge-
dækningen, mens 11 pro-
cent er utilfredse eller meget 
utilfredse.

Blandt patienter i udbuds- 
og regionsklinikker er 37 
procent tilfredse eller meget 
tilfredse, mens 35 procent er 
utilfredse eller meget util-
fredse.

Langt færre patienter i ud-
buds- og regionsklinikker 
føler, at deres læge kender 
dem og deres sygehistorie - 

og de er samtidig væsentligt 
mere bekymrede for fremti-
dig lægemangel.

Alle håber, lægemanglen i 
Nordjylland løser sig, efter-
hånden som der uddannes 
flere læger fra Aalborg Uni-
versitet.

- Det hjælper, at man har 
oprettet en lægeuddannelse 
i Aalborg. Er der bare nogle 
få af dem, der bliver hæn-
gende, er det jo rigeligt. Men 
det tager lang tid at "lave" en 
læge, så det løser ikke pro-

blemet nu og her, siger chef-
analytiker ved VIVE Sund-
hed (Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for 
Velfærd), Eskild Klausen 
Fredslund.

Indtil den nordjyske læge-
uddannelse - forhåbentlig - 
løser manglen på privat-
praktiserende læger, mener 
Eskild Klausen Fredslund, at 
udbuds- og regionsklinikker 
kan være en god løsning.
   - Jeg har været med til at 
kigge på regionsklinikken i 

Øster Jølby på Mors, og her 
er folk ret godt tilfredse, for-
tæller han, og konkluderer, 
at det nok er mindre vigtigt 
for patienterne, om deres 
læge er ejer eller ansat i en 
klinik.

At folk mange steder er 
utilfredse med regions- og 
udbudsklinikker, skyldes 
nærmere, at der ofte er pro-
blemer med at rekruttere læ-
ger, der ikke rejser igen efter 
kort tid.

- Hvis man kunne skabe et 

Træt af læger, der 
kommer tirsdag og 
torsdag for at tjene 
en ekstra skilling
ANALYSE: Nordjyder med familielæge er mest tilfredse og mindst bekymrede

Pandrup Borgerforenings 
formand, Henrik Larsen 
Kristiansen: - Den gode, 
gammeldags huslæge er 
ønskescenariet  Privatfoto

 {Hver måned giver op til 
2000 repræsentativt udvalg-
te nordjyder deres meninger 
til kende i Panel Nordjylland. 
Formålet er at blive klogere 
på nordjydernes holdninger, 
interesser og adfærd.

 {Panelet er oprettet af Det 
Nordjyske Mediehus og be-
styres af Jysk Analyse, som 
sikrer, at tallene er i orden og 
er garant for panel-deltager-
nes anonymitet.

 {Undersøgelsen er foreta-
get fra 27. oktober til og med 
8. november 2021, og 1498 
medlemmer af Panel Nord-
jylland har deltaget.

FAKTA
PANEL NORDJYLLAND
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Chefanalytiker Eskild Klausen Fredslund, ph.d., cand.scient.oecon, 
VIVE Sundhed.  Foto: VIVE 

På tværs af Nordjylland er to ud 
af tre privatpraktiserende  
lægers patienter tilfredse  
eller meget tilfredse med  

lægedækningen.

godt miljø om en regionskli-
nik - for eksempel med en 
god sparring med sygehuset 
- kan det måske blive en god 
løsning, siger Eskild Klausen 
Fredslund.

Hvis en regions- eller ud-
budsklinik kan gøres til en 
attraktiv arbejdsplads, kan 
den måske tiltrække nogle 
af de unge læger, der gerne 
vil arbejde i almen praksis, 
men ikke har lyst til at få de-
res egen praksis, fordi de så 
også skal døje med regnska-
ber og personaleledelse.

Henrik Larsen Kristiansen 
i Pandrup er enig: Ejerfor-
holdene er for så vidt lige-
gyldige for patienterne. Det 
handler om at få en læge, 
der kender én.

- En regionsklinik med fast 
lægestab ville være fint. Men 
det er ofte læger, der har de-
res lægegerning et andet 
sted, og kommer tirsdag og 
torsdag eller et par gange 
om måneden, fordi de gerne 
vil tjene en ekstra skilling.

- Jeg ville ønske, man kun-
ne løse det. Vi kan se, de æl-
dre herude overvejer at flyt-
te til byen, hvor det er til at 
komme til lægen, fortæller 
han.

INDLAND: Det seneste døgn er 
der i Danmark registreret 
yderligere 28.283 tilfælde 
med coronasmitte. 

Det viste den daglige opda-
tering fra Statens Serum In-
stitut (SSI) onsdag. 

De 28.283 smittetilfælde 
er det højeste, der er registre-
ret i løbet af et døgn under 
hele epidemien. 

Ud af de 28.283 smittede 
har 2083 været smittet med 
corona før. 

Det rekordhøje antal smit-
tetilfælde er fundet blandt 
231.270 PCR-prøver. Det er 
de prøver, hvor man podes i 
svælget. 

Det vil sige, at antallet af 
prøver positive for corona 
det seneste døgn har udgjort 
lidt over 12 procent af det 
samlede antal foretagne 
PCR-prøver. 

De høje smittetal vil fort-
sætte i januar, vurderer Hen-
rik Nielsen, professor og 
overlæge på infektionsmedi-
cinsk afdeling ved Aalborg 
Universitetshospital.

- Det er forventeligt med 
den smitsomme variant, vi 
har nu, og vores ganske åbne 
samfund. Vi må forvente 
over den kommende tid, at vi 
alle møder virusset i en eller 
anden sammenhæng.

- Så længe der er modtage-

lige danskere, som ikke har 
haft infektionen endnu, vil 
der blive ved med at være et 
højt smittetal dagligt. Det, 
tænker jeg, vil fortsætte i ja-
nuar, siger han.

Det seneste døgn er der 
også foretaget 261.740 lyn-
test. Det er de test, hvor man 
podes i næsen. 

Coronapositive prøver fra 
lyntest fremgår dog ikke af 
SSI’s tal, da der er for stor 
usikkerhed forbundet med 
testresultaterne. 

På landets hospitaler var 
der onsdag 784 coronaind-
lagte patienter. Det er 10 
færre end tirsdag.

 De 784 patienter omfatter 
både personer, der er indlagt 
med og på grund af corona. 

Ud af de 784 indlagte er 80 
af dem på intensiv og 49 i re-

spirator. 
Henrik Nielsen bemærker, 

at der tilsyneladende ikke er 
en lige sammenhæng mel-
lem de høje smittetal og be-
lastningen med alvorlig syg-
dom på sygehusene.

- Øjensynligt er det kun de 
færreste, der bliver alvorligt 
syge og indlagt. Det er det 
positive ved det. 

- Jeg vælger at se det lidt 
positive i, at stigningstakten i 
antal sygehusindlæggelser 
ikke er fortsat i dag. Så må vi 
se den følgende uge, om top-
pen er nået, siger han.

Der er registreret yderlige-
re 15 coronarelaterede døds-
fald det seneste døgn. Sam-
let set er 3322 personer dø-
de, efter at de tidligere har 
fået påvist corona. 

 /ritzau/

Coronatal sætter 
rekord: Yderligere 
28.283 er smittede

INDLAND:  Lagrene med selv-
test til brug på skoler, dagin-
stitutioner og i ældreplejen 
er ved at blive fyldt op.

De første ni millioner selv-
test er distribueret i kommu-
nerne, og nu er yderligere 
otte millioner testkit på vej, 
oplyser direktør Christian 
Harsløf, Kommunernes 
Landsforening (KL).

- Nu må vi se, hvordan epi-
demien udvikler sig, og hvor 
længe man fastholder ret-
ningslinjerne om brug af 
selvtest.

- Hvis den sundhedsfagli-
ge vurdering siger, at vi skal 
fortsætte, så er der mulighed 
for købe ekstra. Men 65 mil-
lioner er det, der er købt ind-
til videre, og så må vi se, om 

der bliver behov for nye or-
drer, siger han.

På skoleområdet er der en 
opfordring til, at elever fra 1. 
klasse og opefter samt læ-
rerne tager to screeningstest 
om ugen.

Men selvtest stilles også til 
rådighed på tre andre kom-
munale områder - dagtil-
bud, sociale tilbud samt æld-
replejen.

- Personalet på både dag-
institutioner, plejehjem og 
sociale tilbud har også mu-
lighed for at bruge selvtest, 
og det anbefaler sundheds-
myndighederne, at man gør. 

- På plejehjem og sociale 
botilbud er der også mulig-
hed for at pårørende, der ik-
ke har nået at tage en test før 

et besøg, kan tage en selv-
test, siger Christian Harsløf.

Der har fra flere eksper-
ters side været rejst kritik af 
selvtest, fordi de ikke har 
samme træfsikkerhed som 
eksempelvis PCR-test.

Alligevel har myndighe-
derne indkøbt store mæng-
der af selvtest.

På et pressemøde tirsdag 
sagde faglig direktør i Sta-
tens Serum Institut Tyra 
Grove Krause, at hurtigtest 
kan reducere smitten på sko-
lerne med mellem 25 og 50 
procent.

Vel at mærke hvis anbefa-
lingen om to ugentlige test 
følges af elever fra og med 1. 
klasse samt skolernes med-
arbejdere. /ritzau/

Millioner af selv-
test fyldes på lagre

 {Det seneste døgn har 53.654 personer været forbi et vaccinati-
onstilbud og fået det tredje stik med en coronavaccine.

 {Dermed er 50,3 procent af befolkningen revaccineret, viser 
onsdagens vaccinationsopgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

 {3347 personer har det seneste døgn fået det første stik, mens 
11.306 personer er blevet færdigvaccineret. 

 {Samlet har 78,5 procent af befolkningen fået mindst to stik. 
Det svarer til lidt over 4,6 millioner mennesker.Kilder: Statens Se-
rum Institut og Sundhedsstyrelsen.

/RITZAU/

FAKTA
OVER 50.000 NYE HAR FÅET TREDJE VACCINESTIK

 » Så længe der er modtagelige danskere,  
som ikke har haft infektionen endnu, vil der 
blive ved med at være et højt smittetal dagligt.
HENRIK NIELSEN, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital


