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Region Sjælland har modtaget hørings brev fra Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse vedrørende:  
 
”Bekendtgørelse om valg og skift af praktiserende læge og om behand-
ling hos læge i praksissektoren”, ”Bekendtgørelse om kodning og data-
fangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentlig-
gørelse af oplysninger om lægen eller klinikken” samt ” Bekendtgørel-
se om delvis ikrafttræden af lov om ændring af sundhedsloven og lov 
om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”. 
  
Region Sjælland ser de tre bekendtgørelser, som ministerens udmønt-
ning af Sundhedslovens bemyndigelse af de forhold der vedrører valg 
og skift af praktiserende læge og kodning og datafangst i almen praksis.  
 
Udgangspunktet for Region Sjællands høringssvar er det forhold at: 
 

 Tidspunktet for iværksættelse af bekendtgørelserne skal ses i ly-
set af, at den ny overenskomst for almen praksis træder i kraft 1. 
september 2014. Der er således en tæt sammenhæng mellem 
bekendtgørelser og overenskomsten, da en del af de forhold som 
i dag reguleres i overenskomsten for almen praksis fremadrettet 
reguleres via Sundhedsloven. 

 

 Bestemmelserne i bekendtgørelserne er i vid udstrækning en vi-
dereførelse af de nuværende bestemmelser, som findes i den ek-
sisterende overenskomst for almen praksis. Dette gælder både 
for så vidt angår bestemmelser om lægevalg og ret til behand-
ling, som kodning af data i forhold til de store sygdomme. 

 

 Fremadrettet er forhold vedrørende lægevalg, behandlingsret, 
kodning og kvalitetsdata reguleret i Sundhedsloven og specifice-
ret i bekendtgørelser. Disse bestemmelser er derfor ikke længere 
forhold som reguleres i en kommende overenskomst for almen 
praksis.  Regionsrådets høringssvar skal ses i lyset af dette.  

 
Overordnet noterer Regionsrådet sig med tilfredshed, at der nu sker en 
udmøntning af bekendtgørelsen, som Region Sjælland har enkelte be-
mærkninger til. 
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Ad: Bekendtgørelse om valg og skift af praktiserende læge og om  
behandling hos læge i praksissektoren 
 
Bekendtgørelsen definerer borgerens krav på lægevalg, sådan at der inden for 15 kilometer 
skal kunne vælges mellem to læger eller klinikker. På grund af regionens geografi, rekrutte-
ringsforhold og samling af lægepraksis vil denne valgmulighed være vanskelig at tilbyde i vis-
se dele af regionen.  
 
Ad: Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis,  
indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om 
 lægen eller klinikken  
 
Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i, at der skal foretages kodning og anvendes datafangst 
for de 8 store folkesygdomme. Det anbefales, at der i bekendtgørelsen beskrives mulighed for 
en mere generel pligt til kodning og sikring af datafangst.   
 
Herudover bør det overvejes, om det er muligt også at indføre kodning for gruppe 2-sikrede. 
 
Ovenstående bemærkninger fremsendes til ministeriet, med forbehold for politisk godken-
delse af Regionsrådet den 21. august 2014. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jens Stenbæk  Jens Andersen 
Regionsrådsformand  Administrerende direktør 


