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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udvidelse af 
perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet 
overdragelse af ydernumre mellem læger)

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udvidelse 
af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet 
overdragelse af ydernumre mellem læger) i høring.

Lovforslaget bygger på den politiske aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti 
indgik den 9. februar 2017 om bedre lægedækning. Formålet med aftalen er at 
implementere en række af anbefalinger, som blev afgivet af Lægedækningsudvalget i 
januar 2017.

På denne baggrund er det formålet med lovforslaget dels at åbne mulighed for, at 
almen praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, jf. sundhedslovens § 
227, stk. 2, kan købe direkte fra andre privatpraktiserende læger og dels at forlænge 
den eksisterende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at drive almen 
medicinske klinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, op til en seksårig periode, i 
tilfælde af lægedækningsproblemer. Lovforslaget vil således medføre en forenklet 
adgang til at erhverve ekstra ydernumre for læger, der ønsker dette. 

Derudover vil lovforslaget medføre, at regionerne får forlænget den midlertidige 
periode, i hvilken de kan vælge at drive almen medicinske klinikker, hvilket vil være 
med til at styrke lægedækningen og sikre at alle danskere får adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset hvor i landet patienten bor, og uanset hvad 
patienten fejler.

Der vil i medfør af lovforslaget ikke ske indholdsmæssige ændringer vedrørende 
privatpraktiserende læger, der driver almen praksis i henhold til sundhedsloven § 
227, stk. 1, 1. pkt., jf. § 60, stk. 1, eller de øvrige dele af §§ 227, stk. 2 og stk. 5.

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 
bemærkninger til lovudkastet senest den 14. august 2017 kl. 12.00. 

Bemærkningerne bedes sendt til ministeriets hovedpostkasse på sum@sum.dk med 
kopi til shm@sum.dk. 

Med venlig hilsen 

Patrick Kofod Holm
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