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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Holbergsgade 6 

DK-1057 København K      24. maj 2013 

 

 

 

 

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v. 

 

 

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, modtog den 3. maj 2013 udkast til forslag til 

lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

(ændring af rammerne for almen medicinske ydelser i praksissektoren m.v.). 

 

BPK vil indledningsvis understrege, at foreningen støtter det fremlagte udkast til lovforslag, der giver 

andre private aktører end de privat praktiserende læger adgang til at drive lægepraksis via udbud. 

BPK finder, at det fremlagte udkast til lovforslag understøtter og motiverer til øget offentligt-privat 

samarbejde samt har fokus på effektiv anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer. Samtidig støtter 

BPK regeringens ambition om, at alle danskere skal have adgang til almene medicinske ydelser, 

hvorfor foreningen finder det nødvendigt at justere på organiseringen af almen praksis, som ellers i 

dag overordnet set er en velfungerende del af det danske sundhedsvæsen.  

 

BPK forventer, at der vil være medlemmer af brancheforeningen, som vil have interesse i byde på 

praksisdrift, og BPK finder desuden, at privathospitaler vil kunne tilbyde praktiserende læger et 

attraktivt fagligt arbejdsmiljø på hospitalerne. Dette vil kunne tiltrække læger til at varetage opgaven 

med at sikre, at der er adgang til almene medicinske ydelser, uanset hvor i landet man bor. Med det 

fremlagte udkast til lovforslag finder BPK således, at regionerne fremadrettet gives mulighed for at 

udbyde drift af flere ydernumre, hvilket vil styrke etableringen af større lægepraksis og sundhedshuse 

til gavn for patienternes adgang til sundhedsydelser som fx almene medicinske ydelser.   

 

 

Specifikke bemærkninger 

BPK støtter således forslag til nye afsnit i §227 stk. 2-5, der gør det muligt for andre private aktører at 

deltage i eventuelle udbud. Vedrørende stk. 4 vil BPK fremhæve, at det er afgørende, at konkurrence 

mellem offentlige og private sker på lige vilkår. Dette bør fremgå direkte i loven.  

 

Det bør endvidere fremgå, at regionernes afgivelse af bud sidestilles med kontrolbud og dermed er 

omfattet af de normale regler, der er fastsat på området, jf. regionslovens § 35a og tilhørende 

bekendtgørelse nr. 607 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af 

kontrolbud. Det fremgår af denne regulering, at kontrolbud skal omfatte samtlige direkte og indirekte 

omkostninger samt kapitalomkostninger, afskrivninger mv. 

 

BPK finder det endvidere vigtigt, at loven giver mulighed for, at regionerne og de private aktører kan 

indgå længerevarende samarbejder på eksempelvis mere end 4 år.  
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BPK stiller sig gerne til rådighed for yderligere drøftelser om udkast til lovforslaget, såfremt 

ministeriet finder det nødvendigt i den kommende tid.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Bent Wulff Jakobsen 

Formand for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


