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Høringssvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage-

og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

Vi er stærkt bekymrede for, at lovforslaget, hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form, får den effekt, at 

lægemangelen i yderområder vil forværres. Vi begrunder det med:  

 Vores erfaring er, at lægemanglen i yderområder kan afhjælpes ved et samarbejde omkring rekruttering og 

fastholdelse mellem de lokale læger og region/kommune.  Vi er 30 praktiserende læger på Bornholm og er 

ikke endnu ramt af den graverende lægemangel, som ses i andre udkantsområder. Seneste praksishandel 

fandt sted for 1 måned siden. Det er lykkedes os ved fælles hjælp at kunne fastholde tre 66+-årige kolleger i 

arbejde. Vores erfaring er, at vi får flere læger til Bornholm ved at gøre uddannelsesstillinger attraktive og 

ved at inddrage de kommende kolleger i vores praksisfællesskab med både visionsmøder og 

efteruddannelsesarrangementer. Håbet var, at de tre pensionsmodne kolleger ville holde ud til kommende 

kolleger kommer til. Sundhedsministerens lovforslag kan ændre forudsætningerne for dette håb og starte 

en lavine af praksislukninger. Flere af vore ældre kolleger her på øen taler nu om at gå på pension tidligere 

end planlagt, udelukkende pga. frustration og afmagt over Regionernes og regeringens fremfærd, og udsigt 

til at blive sat uden for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og styring af egne praksis. Loven 

kommer derfor til at virke stik mod hensigten. 

De ændringer, der er lagt op til, vil fjerne almen praksis’ indflydelse på praksisplanen (§ 204, stk. 2). 

Ministeren vil få mulighed for at diktere, hvordan vi skal tilrettelægge vores arbejde i detaljer, hvornår vi 

skal aflægge sygebesøg(§231 c), og hvornår og hvordan vi skal følge forløbsprogrammer (§ 231 e), som vi 

ikke har haft indflydelse på.  En så detaljeret indflydelse på vores arbejdstilrettelæggelse vil fjerne det 

element af selvstændighed, som har gjort, at vi har valgt specialet almen medicin. 

Det er den praktiserende læge, der bedst ved, hvordan arbejdstiden skal planlægges, hvor lang tid borgere 

med forskellige behov har brug for i konsultationen, og om det kan forsvares at forlade klinikken i 1-2 timer 

til et sygebesøg 15-30 km væk. 

Vi er stærkt bekymrede for, at forpligtelsen til at udlevere oplysninger til regionsråd, som omtalt i § 195 stk. 

2, får betydning for tilliden i læge-patientforholdet. Vi har ingen indflydelse på, hvilke oplysninger, der kan 

kræves af os, ligesom vi ikke har indflydelse på, om oplysninger til kvalitetssikring rent faktisk afspejler 

kvalitet. Kvalitet for hvem? Vi ved, at målene i en klinisk vejledning ikke altid fører til bedre livskvalitet for 

den enkelte. Indrapportering af kvalitetsdata kan have den utilsigtede virkning, at data fra svage patienter 

ikke rapporteres. 

Som selvstændige privatpraktiserende læger er vi økonomisk ansvarlige for driften af vores klinikker. Vi er 

ansvarlige for ansættelse og uddannelse af vores personale.  Ministeren kan i lovforslagets § 229 fastsætte 

regler for den samlede økonomiske ramme samt regler for modregning. Vi vil stå tilbage med al ansvaret, 

både det juridiske, det økonomiske og det behandlingsmæssige, men vi vil være uden indflydelse på den 

reelle drift af vores klinikker. 



Lovforslaget bygger på Rigsrevisionens rapport om praksissektoren fra august 2012, en rapport bestilt af 

Danske Regioner. Vi har svært ved at have tiltro til en rapport om almen praksis, hvor praktiserende læger 

overhovedet ikke har været hørt. Det er desuden meget bekymrende, at der er blevet påvist en række 

væsentlige fejl i rapporten, bl.a. omkring afgørelser af kontrolsager. Vi kan ikke se Rigsrevisionens rapport 

som andet end et partsindlæg.  

Vi foreslår, at man trækker lovforslaget tilbage og i stedet går i reel forhandlingsdialog med PLO.   

 

Bornholm d. 22. maj 2013 

På vegne af PLO Bornholm 

Praktiserende læge Niels Jacob Nielsen, Rønne 

Praktiserende læge Niels Saxtrup, Rønne 

Praktiserende læge Finn Hauschildt, Rønne 

Praktiserende læge Inger Christensen, Nexø 

Praktiserende læge Kathri B. Marcussen, Rønne.  


