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Emne: Vedr. Høring over bekendtgørelse vedrørende almen praksis 
 
 
Kære  Enhed Primær Sundhed (att. Sven Erik Bukholt) 
 
Jeg sidder i Team Effektiv Regulering i Erhvervsstyrelsen, hvor vi screener al ny lovgivning for potentielle 
administrative konsekvenser for erhvervslivet. I forhold til bekendtgørelsen om kodning og datafangst i 
almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken, 
er det vores vurdering, at dele af bekendtgørelsen potentielt kunne medføre administrative byrder for 
private læger (der ikke får nogen form for tilskud fra det offentlige) og privatklinikker. Jeg har derfor 
følgende spørgsmål, som jeg håber, at du eller en anden i enheden har mulighed for at svare på: 
 

1. §§ 1-3 gælder tilsyneladende kun alment praktiserende læger. Men betyder det pr. definition, at 
disse paragraffer ikke omfatter private læger, der har en praksis, som ikke modtager tilskud fra det 
offentlige (og findes de overhovedet i Danmark?). Betyder det endvidere, at §§ 1-3 IKKE omfatter 
private klinikker? 
 

2. § 4 omfatter også klinikker, der yder behandling til ”gruppe 1 sikrede personer”. Er der nogle 
private klinikker, som vil blive omfattet af kravene i § 4 – og i så fald hvor mange?  
 

3. § 5 omfatter læger og klinikker, der praktiserer i henhold til Overenskomst om almen praksis. Er der 
nogle privatlæger eller privatklinikker, der er omfattet af denne overenskomst – og i så fald, hvor 
mange? 
 

Jeg ser frem til at høre fra jer.  
 
Med venlig hilsen 
 
Christina Henriette La Cour 
Student 
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