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Den 19. maj 2014 

 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Holbergsgade 6 

DK-1057  København  K 

 

 

 

 

Ang.:   Høringssvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og 

lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

 

 

 

 

Efter gennemgang af det fremsatte forslag til Lov om ændring af 

sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet skal DSMM – Dansk Selskab for Muskuloskeletal 

Medicin - hermed fremkomme med vort høringssvar. 

 

I lovforslaget fastslås det, at Praksisplanudvalget, hvor almen 

praksis ikke er repræsenteret, skal definere hvilke opgaver 

almen praksis skal udføre. 

Yderligere fastslås det, at de enkelte praktiserende lægers 

efteruddannelse skal offentliggøres – efter nærmere regler, som 

senere fastlægges af  Ministeriet for sundhed og forebyggelse. 

 

DSMM er bekymret for Regionernes mulighed for afgørende 

indflydelse på den enkelte læges valg af delvis 

subspecialisering, når de skal vurdere lægens 

efteruddannelsesoplysninger. 

Specifikt vil vi være bekymret, hvis Regionerne får ret til at 

kræve et ændret efteruddannelsesmønster og dermed kan forhindre, 

at enkelte læger vælger at dygtiggøre sig på særlige 

interesseområder. 

Vi forudsætter naturligvis, at hver enkelt læge derudover følger 

med i og udfører hele deres virksomhed i overensstemmelse med 

opdateret viden og nationale faglige retningslinier, pakkeforløb 

m.v. vedrørende specifikke sygdomme m.v. 

 

DSMM’s diplomuddannelse i Muskuloskeletal Medicin – dvs. i 

behandling af muskel- og skeletproblemer, incl. rygsmerter, 

indebærer 250 timers struktureret kursusdeltagelse. 

15 % af landets praktiserende læger har helt eller delvist 

gennemgået denne uddannelse.  

 



Helle Borgstrøm  Smedebakken 22, Annisse 
formand for DSMM  3200 Helsinge 
Speciallæge i Almen Medicin  Tlf.: 2146 7816 
  Email: helle.borgstroem@dadlnet.dlk 

Såfremt Regionerne får mulighed for at forhindre praktiserende 

læger i at gennemføre en sådan subspecialiseret efteruddannelse, 

vil behandlingen af ryg-, muskel- og ledproblemer blive afgjort 

forringet, idet rigtigt mange af patienterne i almen praksis har 

sygdomme og skader på bevægeapparatet. 

Alternative behandlingssteder vil være speciallæger i 

rheumatologi, der i forvejen har op til flere måneders ventetid, 

fysioterapeuter eller kiropraktorer. 

 

Vi vil derfor foreslå, at der kommer en specificeret afgrænsning 

omkring Regionernes ret til at ensidigt at begrænse 

praktiserende lægers valg af efteruddannelse og dermed deres 

behandlingsmuligheder i dagligdagen. 

 

 

På vegne af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin 
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