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TILGÆNGELIGHED: Praktiserende Læger i Hovedstaden vil ikke anbefale deres 
medlemmer at være med i God Adgang-ordningen.  
 
NORDSJÆLLAND: Tilslutningen til den tre-årige forsøgsordning God Adgang, hvor 
Region Hovedstaden betaler for at sundhedssektoren i regionen bliver bedre klædt på til at 
modtage patienter med handicap, er meget forskellig fra faggruppe til faggruppe.  
Mens kun otte ud af 685 privatpraktiserende læger - svarende til lidt over én procent - har 
bedt om et besøg af en tilgængeligheds-konsulent fra organisationen God Adgang, så har 
hver femte kiropraktor - 15 ud af 78 - henvendt sig, efter at regionen indførte ordningen i 
maj 2015.  
 
- Lægerne har via deres organisation meldt ud, at de ikke ønsker at anbefale deres 
medlemmer at være med i ordningen. Det kom frem på et samarbejdsmøde med 
praksissektoren lige efter, vi havde indført ordningen, fortæller regionsrådsmedlem Torben 
Kjær, der sidder i regionens samarbejdsudvalg for praksissektoren - og er formand for 
samarbejdsudvalget med kiropraktorerne.  
 
Pinligt for standen  
- I Samarbejdsudvalg fik vi ret markant at vide, at PLO bestemt ikke vil annoncere for eller 
råde deres medlemmer til at være med. Det er pinligt for en stand, som alle har tilknytning 
til og kan få brug for, at man er så modstræbende over for ethvert godt initiativ, fordi det 
ikke kommer fra dem selv, siger Torben Kjær. Han mener ikke det er nok, når lægepraksis 
selv angiver, om der er handicapvenlig adgang på klinikken.  
 
- Den registrering, som findes i dag i praksissektoren, sker ud fra den enkelte læges 
kendskab til og viden om tilgængelighed, og den er ofte begrænset. Der er eksempler på, 
at en læge har sagt ja til, at der er elevator - uden at være opmærksom på, at der i 
stueetagen er fire trin op til elevatoren, hvorved den selvsagt er ubrugelig for 
kørestolsbrugere. Mennesker, som ikke har særlige behov, vil ikke bekymre sig om den 
fysiske tilgængelighed, men det er afgørende for mennesker, der har særlige behov, at de 
kan stole på de informationer, der er om klinikken, siger Torben Kjær.  
 
Vi finder en løsning  
Formanden for de praktiserende læger i Hovedstaden, Flemming Skovsgaard, mener 
kritikken skyder forbi målet.  
 
- Overordnet set vil vi gerne have en bedre tilgængelighed, men det bør ske ved, at 
regionen kommer med deres krav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Vi kan 
ikke anbefale God Adgang ordningen af flere grunde. Vi var ikke taget med på råd, før 
regionen indførte ordningen, og godt nok er første rådgivningsbesøg gratis, men derefter 
koster det et gebyr at være med. Samtidig kunne den enkelte læge ikke få indflydelse på, 
hvad der kommer til at stå i den tilgængelighedsdeklaration, som God Adgang udarbejder, 
siger Flemming Skovsgaard.  



 
Han mener, der bør være en rimelig sammenhæng mellem krav om tilgængelighed og 
hvor mange patienter med handicap, som klinikken har.  
 
- Vi finder jo en løsning. Hvis jeg har en patient, som ikke kan komme på klinikken, så 
tager jeg jo ud på et hjemmebesøg, siger han.  
 
1200 om året  
Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, mener ikke, prisen bør afholde læger for at 
være med i ordningen.  
 
- Aftalen med Region Hovedstaden løber i tre år frem til og med 2017. I det tidsrum betaler 
regionen for tilmeldingen til God Adgang på 4500 kroner og det årlige gebyr på 1200 
kroner. Det vil sige, at de klinikker som er med i ordningen efter 2017 vil kunne være med 
for 1200 kroner om året. Det synes jeg er en meget rimelig pris for en ordning, som sikrer 
synlighed omkring adgangsforhold på sundhed. dk - og så sikrer den også klinikkerne, at 
de kan få hjælp vedrørende tilgængelighed, hvis de har byggesager - uden at det koster 
dem ekstra. Det er en ekspertise, som de ikke kan få fra deres praksiskonsulenter, siger 
hun.  
 
Ulla Kramer mener, PLO Hovedstadens modstand mod God Adgang ordningen skyldes 
ubegrundet berøringsangst.  
 
- Faktisk har PLO selv været med til at udvikle de kriterier for tilgængelighed, som ligger til 
grund for vores arbejde i God Adgang. Det skete på flere møder i Dansk Standard tilbage i 
2003, hvor både PLO og handicaporganisationerne var med, siger hun.  
 
FAKTA  
■ God Adgang blev stiftet den 9. april i 2003 af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, 
Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer. Foreningens formål er 
at drive og udvikle Mærkeordning God Adgang.  
 
■ Fra maj 2015 har Region Hovedstaden tilbudt sundhedsbehandlere gratis besøg og 
rådgivning af God Adgang for at sikre bedre tilgængelighed for handicappede.  
 
■ På sundhed.dk kan man se, at mange klinikker skilter med handicapvenlig adgang. Det 
er baseret på klinikkernes egen vurdering. Kun klinikker der har God Adgang symbolet - 
som også fremgår af sundhed.dk - er uafhængigt vurderet, deklareret og er søgbare med 
hensyn til tilgængelighed.  

Billedtekst: 
 - De praktiserende lægers organisation i hovedstaden kritiseres for deres tilgang til 
arbejdet med at forbedre tilgængeligheden i sundhedssektoren i Region Hovedstaden. 
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