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Høring over udkast til bekendtgørelse om valg og skift af al-

ment praktiserende læge og behandling hos læge i praksis-

sektoren, bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen 

praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse 

af oplysninger om lægen eller klinikken og bekendtgørelse 

om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af 

sundhedsloven 
 

Folketinget vedtog i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven (lov nr. 904 af 

4. juli 2013), der indebærer en række ændringer vedrørende de regulerings-

mæssige rammer for almen praksis. Loven indeholder bemyndigelsesbe-

stemmelser til at udstede en række bekendtgørelser, og til at ministeren for 

sundhed og forebyggelse i bekendtgørelsesform kan fastsætte ikrafttrædelses-

tidspunktet for en række af de bestemmelser, der er indeholdt i lovændringen. 

 

Lovens bestemmelser vedrørende praksisplaner og praksisplanudvalg samt 

patientinddragelsesudvalg er allerede sat i kraft med virkning fra den 24. marts 

2014. Det er i loven forudsat, at de øvrige bestemmelser sættes i kraft samti-

dig med, at den nye Overenskomst om almen praksis kan træde i kraft, dog 

senest den 1. september 2014. 

 

1. Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og be-

handling hos læge i praksissektoren  

Der er tale om en revision af den gældende bekendtgørelse om behandling 

hos læge i praksissektoren. Den gældende bekendtgørelse regulerer både 

adgangen til behandling i almen praksis og speciallægepraksis, ligesom den 

regulerer adgangen til behandling for både gruppe 1 sikrede og gruppe 2 sik-

rede personer. Der lægges i bekendtgørelsesudkastet op til, at de hidtidige 

bestemmelser vedrørende speciallægepraksis  og vedrørende gruppe 2-

sikrede videreføres stort set uændret, ligesom der i den hidtidige bekendtgø-

relses fællesbestemmelser alene er foretaget få justeringer og tilretninger. 

 

Fsva. almen praksis lægges der på baggrund af lovændringen op til mere 

gennemgribende ændringer af bekendtgørelsen. Reglerne for valg af alment 

praktiserende læge og retten til almen medicinske ydelser m.v. er således me-

re gennemgribende reguleret i bekendtgørelsen, end det hidtil har været tilfæl-

det. Reglerne, som de fremgår af bekendtgørelsesudkastet er for en dels ved-

kommende en kodificering af bestemmelser, som hidtil har fremgået af Over-

enskomst om almen praksis. Det gælder således i vidt omfang fx reglerne om 

valg af læge, hvor der dog som nyt lægges op til, at det bliver muligt at vælge 
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en læge længere væk end 15 km (5 km i hovedstadsområdet) fra borgerens 

bopæl imod, at borgeren fraskriver sig retten til sygebesøg. 

 

Lægevalgsreglerne og de øvrige bestemmelser er derudover bl.a. justeret, så 

de er i overensstemmelse med lovens bestemmelser om, at det nu bliver mu-

ligt at vælge at være tilknyttet en klinik, der drives (efter udbud) af andre aktø-

rer end alment praktiserende læger, der virker efter overenskomsten, og ved 

regionsdrevne klinikker. 

 

2. Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberet-

ning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen 

eller klinikken 

Med bekendtgørelsen kodificeres overenskomstens bestemmelser om, at de 

alment praktiserende læger skal foretage kodning vedrørende diagnoserne 

kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), astma, kroniske muskel- og skeletlidel-

ser, knogleskørhed (osteoporose), hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes og ik-

ke-psykotiske psykiske lidelser samt anvende datafangstmodulet vedrørende 

disse diagnoser. 

 

Som noget ny skal lægerne stille de data, som er tilvejebragt på baggrund af 

kodning og datafangst til rådighed for regionerne til brug for planlægning, kvali-

tetssikring og kontrol af udbetalte tilskud og honorarer. 

 

Endvidere kodificeres overenskomstens bestemmelser om, at lægerne skal 

stille en række oplysninger om klinikken til rådighed for borgerne til brug for 

lægernes valg af læge, bl.a. oplysninger om åbnings- og træffetider, mulighe-

derne for elektronisk kommunikation, tilknyttet personale m.v. Som noget nyt 

skal lægerne oplyse om gennemført efteruddannelse. 

 

Lægerne skal endvidere efter bekendtgørelsen som noget nyt offentliggøre re-

sultaterne af de obligatoriske patienttilfredshedsundersøgelser, 

jf.Overenskomst om almen praksis.  

 

3. Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i sundhedslo-

ven 

Med denne bekendtgørelse sættes de regler fra L 904/2013, som ikke allerede 

er skat i kraft, i kraft, således at lovændringerne per den 1. september 2014 vil 

være fuldt indfasede. 

 

Høringssvar skal være ministeriet i hænde senest torsdag den 14. august 

2014 kl. 12.00, og bedes sendt til primsund@sum.dk.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Sven Erik Bukholt 
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