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Samlet	  er	  det	  vurderingen	  fra	  PLO	  Fredensborg,	  at	  regeringens	  forslag	  til	  lovindgreb	  mod	  almen	  praksis	  af	  
3.	  maj	  2013	  fjerner	  den	  frie	  forhandlingsret	  fra	  almen	  praksis.	  	  

Vi	  finder	  det	  udemokratisk,	  urimeligt	  og	  uværdigt	  at	  vi	  ved	  lovforslaget	  bliver	  frataget	  den	  frie	  

forhandlingsret	  og	  fremover	  vil	  skulle	  forhandle	  på	  så	  snævre	  rammer	  og	  uden	  reel	  indflydelse	  på	  helt	  
fundamentale	  vilkår	  og	  præmisser.	  	  

Vi	  er	  dybt	  forundrede	  over	  den	  mistillid	  og	  manglende	  viden	  om	  helt	  grundlæggende	  arbejdsvilkår	  for	  vores	  
erhverv	  som	  praktiserende	  læger,	  som	  lovforslaget	  er	  udtryk	  for.	  

De	  facto	  fratager	  lovforslaget	  os	  muligheden	  for	  at	  tilrettelægge	  arbejdsdagen	  i	  klinikkerne,	  idet	  der	  åbnes	  

op	  for	  at	  myndighederne	  får	  beføjelser	  til	  uden	  videre	  at	  indføre	  detailstyring	  af	  driften,	  øget	  registrering,	  
samt	  pålægge	  lægerne	  sanktioner	  hvis	  de	  ikke	  lever	  op	  til	  rigide	  standarder	  og	  systemer,	  der	  ikke	  tager	  
hensyn	  til	  individuel	  lægefaglig	  vurdering	  eller	  forskelle	  i	  socialklasse	  og	  patientpopulationens	  

sammensætning.	  	  Altsammen	  ødelæggende	  for	  arbejdsglæden	  og	  motivationen	  ved	  at	  være	  praktiserende	  
læge,	  og	  ikke	  mindst	  på	  bekostning	  af	  kerneydelsen:	  Lægens	  tid	  med	  patienten	  med	  fokus	  på	  dennes	  

henvendelsesårsag.	  	  	  

Det	  vil	  i	  realiteten	  betyde,	  at	  vi	  vil	  stå	  i	  en	  situation,	  hvor	  vi	  har	  arbejdsgiverforpligtelser,	  men	  kun	  	  
lønmodtagerrettigheder,	  hvilket	  er	  uholdbart	  og	  uantageligt	  for	  os	  som	  selvstændige	  erhvervsdrivende.	  

Konsekvenserne	  af	  lovforslaget	  er,	  at	  vore	  arbejdsvilkår	  bliver	  så	  gennemgribende	  og	  radikalt	  forandrede,	  
at	  vi	  ikke	  ser	  os	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  varetage	  vores	  hidtidige	  erhverv	  som	  praktiserende	  læger	  for	  den	  

enkelte	  familie	  og	  den	  enkelte	  patient	  på	  faglig	  og	  kompetent	  forsvarlig	  måde.	  	  

Skulle	  lovforslaget	  blive	  vedtaget	  i	  sin	  aktuelle	  form	  er	  det	  derfor	  PLO	  Fredensborgs	  fuldtallige	  og	  
enstemmige	  beslutning,	  at	  det	  vil	  føre	  til	  en	  aflevering	  af	  vore	  ydernumre.	  

En	  konsekvens,	  som	  vi	  meget	  nødigt	  vil	  se	  os	  tvunget	  til	  at	  effektuere.	  	  

Vi	  vil	  derfor	  indtrængende	  opfordre	  til	  at	  lovforslaget	  trækkes	  tilbage,	  og	  at	  den	  frie	  forhandlingsret	  
genindføres	  ved	  at	  der	  genoptages	  reelle	  forhandlinger,	  og	  den	  nuværende	  overenskomst	  forlænges	  uden	  

alle	  de	  indskrænkninger	  i	  forhandlingsretten	  som	  lovforslaget	  lægger	  op	  til.	  

	  

På	  vegne	  af	  PLO	  Fredensborg	  	  

	  

Lillian	  Rønnegaard	  Clausen,	  formand	  


