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Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for 

regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af yder-

numre mellem læger) 

 

Dansk Erhverv modtog den 30. juni høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Ud-

videlse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse 

af ydernumre mellem læger). 

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for danske virk-

somheder uden at på kompromis med hverken patientsikkerhed eller kvalitet. Dansk Erhverv ar-

bejder derfor også for et effektivt sundhedsvæsen, som borgerne har høj tillid til, og hvor de får 

behandling af højeste kvalitet uanset om det sker i offentlig eller privat regi.   

 

Formålet med lovforslaget er, at give almen praktiserende læger, der ønsker at eje flere yder-

numre jf. sundhedsloven §227 stk. 2, mulighed for at disse kan købes direkte fra andre praktise-

rende læger samt forlænge den eksisterende midlertidige 4-årige periode, hvor regionerne har 

mulighed drive almen medicinske klinikker i de tilfælde at det ikke har været muligt at sælge 

ydernummeret til en læge, og at der ikke er private leverandører, der deltager i udbud af drift at 

praksis, eller regionsrådet har forkastet bud i henhold sundhedslovens §227 stk. 3 og 4.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv deler regeringens opfattelse af, at det i dele af landet er vanskeligt at skaffe læger til 

almen praksis, og at der er behov for at udvikle og modernisere denne sektor. Dansk Erhverv deler 

d0g ikke vurderingen af, at den politiske aftale om lægedækning vil løse lægedækningsudfordrin-

gen på lang sigt. Samtidig er Dansk Erhverv stærk kritiske overfor den del af den politiske aftale, 

der vedrører forsøgsbestemmelsen i Sundhedslovens §233, men som ikke er en del af det frem-

sendte høringsmateriale. 

 

I høringsmaterialet står der, at der er behov at give regionerne mere fleksible rammer for selv at 

kunne etablere mere varige medicinske tilbud. Dansk Erhverv deler ikke synspunktet, at der er be-

hov for mere fleksibilitet til regionerne, men at der er behov for flere forskellige modeller for drift 

af almen praksis, samt en større fleksibilitet i den eksisterende ydernummerstruktur, således at 



 

   

flere private sundhedsvirksomheder får mulighed for at drive lægeklinikker og dermed sikre ad-

gang til sundhedsydelser af høj kvalitet uanset hvor borgerne bor i landet.  

 

Herved vil der kunne etableres klinikker, hvor lægen er ansat, og hvor lægen oplever større grad af 

fleksibilitet i arbejdslivet og kan fritages for de administrative opgaver, der er forbundet med at 

drive egen praksis. Som det også fremgår af høringsudkastet, er der en stigende del af de yngre 

læger, som ikke ønsker at binde sig økonomisk og påtage sig et driftsansvar.  

 

For at sikre en høj kvalitet skal den private sundhedsvirksomhed have ansat en virksomhedsan-

svarlig læge jf. Lov om virksomhedsansvarlige læger (Lov nr. 219 af 14/04/1999), som også har ret 

til virke som almen praktiserende læge. Desuden skal virksomheden have relevant erfaring inden 

for sundhedsbehandling, samt udvise kapacitet og kompetence til at gennemføre akkreditering og 

leve op til specifikke krav i forhold til økonomisk robusthed, forsyningssikkerhed og kvalitet.  

 

Specifikke bemærkninger  

 

Vedr. overdragelse af ydernumre §227 stk. 2.  

 

Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til det konkrete forslag til ændring af §227 stk. 2, om at 

læger fremadrettet skal kunne sælge eller overdrage et ydernumre direkte til en anden læge uden 

at regionsrådet forinden har fået ydernummeret overdraget.  

 

Til gengæld mener, Dansk Erhverv, som det også fremgår af de generelle bemærkninger, at yder-

numre-strukturen på almen praksis-området skal være mere fleksibel, således at lægerne og regi-

onsrådene kan sælge ledige ydernumre til andre end PLO-læger og til fx en privat sundhedsvirk-

somhed. Dette gælder også ved O-ydernummer.  

 

 

Vedr. Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker §227 

stk. 5.  

 

Dansk Erhverv deler ikke regeringens vurdering, at forslaget om at give regionerne mulighed for at 

drive lægeklinikker i op til 6 år, vil være med til at forbedre lægedækningen eller, at det hermed vil 

være nemmere for regionerne at rekruttere læger til regionsklinikkerne, blot fordi en midlertidig 

stilling går fra 4 til 6 år.  I en medlemsundersøgelse fra Forum for Yngre Almenmedicinere har kun 

0,58 % af de adspurgte læger svaret, at de forestiller sig, at de arbejder i en regionsklinik om 5 år1.  

Det vil sige, at lægerne grundlæggende ikke ønsker at være ansat i regionsklinik. Dansk Erhverv 

mener derfor, at det er en forkert præmis at tro, at fordi regionerne får mulighed for udvide drifts-

perioden fra 4 til 6 år, at det så vil løse lægemanglen. 

 

                                                           
1 http://www.dsam.dk/files/219/fyam_medlemsundersoegelse.pdf 



 

   

Dansk Erhverv mener, at såfremt der sker en udvidelse af perioden for regionernes drift af alment 

medicinske klinikker, skal der være en ligestilling mellem regionerne og private leverandører i for-

hold til en driftsperiode på 6 år.  

 

Det vil sige, at ved udbud af en kontrakt om drift af en almen medicinsk klinik skal kontrakten som 

minimum løbe for 6 år. Det er den eneste måde, hvorpå regionens egne omkostninger kan sam-

menlignes med de private leverandørens tilbud, da der alt andet lige vil være væsentlige økonomi-

ske fordele ved en længere kontraktperiode.  

 

Det vil sige, at såfremt en klinik sættes i udbud efter §227 stk. 3, skal de som et nyt stk. til § 227 stå, 

at udbud af drift af lægeklinikker skal være på minimum 6 år.  

 

Endvidere skal det tilføjes loven, at der ved en opgørelse efter § 227, stk. 4, så skal opgørelsen ske i 

overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen (nr. 604). Dette vil give langt større sikkerhed 

for, at regionenerne regner alle omkostninger med samt give en et mere lige og sammenligneligt 

grundlag for omkostningerne.   

 

Dansk Erhverv har desværre oplevet, at regioner opgør sine omkostninger forskelligt, og ikke med-

regner alle omkostninger i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.   
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