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Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven og autorisationsloven 
(sundhedsreform)  

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) takker hermed for at blive hørt 
over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af 
sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.  
 
PLO bemærker indledningsvis, at forslaget udmønter dele af aftalen om 
sundhedsreformen af 20. maj 2022. 
 
PLO har i forbindelse med aftalen om sundhedsreformen tilsluttet sig de 
målsætninger, som et næsten enigt Folketinget tiltrådte, herunder  
 

• at styrke det nære sundhedsvæsen,  

• at styrke incitamenterne for, at praktiserende læger kan blive fast-
holdt/etablere sig i områder med lægemangel, og  

• at understøtte fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeud-
dannelsen, så der sikres flere praktiserende læger i fremtiden. 

 
Eftersom lovforslaget tager udgangspunkt i aftalen om sundhedsrefor-
men, kan PLO tilslutte sig lovforslaget med følgende bemærkninger:  
 
PLO tilslutter sig målsætningen om at indføre nationale kvalitetsstandar-
der for det nære sundhedsvæsen, således at borgerne sikres en ensartet, 
høj kvalitet i behandlingen, uanset hvilken klinik, kommune, sygehus og 
region, borgeren er tilknyttet.  
 
PLO er også enig i betragtningen om, at de nationale kvalitetsstandarder 
må omfatte det nære sundhedsvæsen i bred forstand, herunder alle sund-
hedstilbud, der varetages uden for sygehusene i eller tæt på borgerens 
eget hjem, f.eks. af kommuner, almen praksis og øvrige privatpraktise-
rende sundhedsprofessionelle, herunder privatpraktiserende speciallæ-
ger. 
 
Det anføres i lovforslaget, at indførelsen af nationale kvalitetsstandarder 
skal ses i sammenhæng med sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejds-
udvalgene. PLO opfordrer derfor til, at retningslinjer og vilkår for sund-
hedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalgs arbejde afspejler dette, 
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således at fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen og de nationale standarder under-
støttes af samarbejdet i disse fora.  
 
PLO noterer endelig, at en evt. ændret opgavevaretagelse som en del af  
omstillingsprocessen i forbindelse med indførelsen af nationale kvalitetsstandarder som an-
ført i lovforslaget vil kræve dialog og aftale mellem de involverede parter.  
 
Det foreslås som led i lovforslaget, at der genindføres en bemyndigelse til, at indenrigs- og 
sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om procedurer og rammer for praksis-
plan for almen praksis. PLO er enig i, at denne del af lovforslaget primært har teknisk betyd-
ning, idet en sådan hjemmel fandtes frem til 1. juli 2022, og formentlig ikke burde have væ-
ret afskaffet. PLO kan derfor tilslutte sig forslaget.  
 
Lovforslaget fastslår, at praktiserende læger med ydernummer stadig er det primære valg, 
når det gælder almenmedicinske tilbud til borgerne. Da der er mangel på praktiserende læ-
ger, særligt i visse egne af landet, kan det imidlertid være nødvendigt, at regionerne driver 
almenmedicinske lægetilbud (såkaldte regionsklinikker).  
 
Med lovforslaget gøres muligheden for at oprette og drive regionsklinikker mere smidig i så-
vel processuel som tidsmæssig henseende. PLO har forståelse for, at dette tiltag er nødven-
digt i en tid, hvor manglen på praktiserende læger er akut.  
 
For PLO er det dog afgørende, at regionen som anført i lovforslaget: 
 

• forudgående skal afsøge muligheden for at afsætte ydernummeret til en alment 
praktiserende læge efter de muligheder, som er beskrevet i overenskomsten for al-
men praksis, herunder muligheden for etablering af licensklinikker, og 

• at regionen inden for rimelig tid vil skulle overdrage ydernummeret, hvis en praktise-
rende læge tilbyder at overtage ydernummeret og drive klinikken inden for overens-
komstens rammer. 

 
PLO vil i den forbindelse anbefale, at der snarest udmøntes tiltag, som kan fremme etable-
ringen af licensklinikker. PLO anbefaler endvidere, at bestemmelsen i lyset af sundhedsrefor-
mens ambition om 5.000 praktiserende læger etableres med en ’solnedgangs-klausul’, idet 
foranstaltningen med regionsklinikker som anført i lovforslaget må anses for at være en løs-
ning på et akut problem og ikke en permanent indførelse af en ny struktur for almen praksis.  
 
Lovforslagets forslag om at skabe hjemmel til, at regionerne kan indgå aftaler, som kan sikre 
flere praktiserende læger i områder med lægemangel, er meget tilfredsstillende. PLO be-
mærker hertil, at det aldrig var intentionen med ophævelsen af § 2 i overenskomst om al-
men praksis, at der skete en begrænsning i muligheden herfor.  
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PLO er enig i forslaget om, at der kan ydes et særligt økonomisk tilskud i form af et vederlag 
for en tidsbegrænset periode (1. juli 2023 til og med den 30. juni 2033), der kan tiltrække og 
fastholde alment praktiserende læger i områder med lægemangel. De økonomiske tilskud 
kan være til etableringsudgifter, herunder til udvidelse, og praksispersonale, men skal være 
fulgt af øget patientoptag. 
 
PLO kan være bekymret for, om regionerne i tilstrækkeligt omfang får iværksat aftaler om 
støtte, ligesom øget patientoptag kan være en barriere for læger i lægedækningstruede om-
råder. PLO vil derfor regionalt have fokus på, at de nødvendige aftaler bliver indgået med læ-
ger. PLO anbefaler dog også ministeriet at følge udviklingen på området for at sikre, at hjem-
len faktisk bliver udnyttet.  
 
For så vidt angår speciallægeuddannelsen, bemærker PLO, at indenrigs- og sundhedsministe-
ren fremadrettet vil blive bemyndiget til at øve indflydelse på fordelingen af uddannelsesfor-
løb i speciallægeuddannelsen via fastsatte kriterier.  
 
PLO håber, at disse kriterier vil understøtte lægedækningen, herunder bl.a. med uddannelse 
af flere speciallæger i almen medicin. PLO har i sit høringssvar vedrørende dimensionering af 
speciallægeuddannelsen i almen medicin 2024-2028 gjort rede for udfordringer og mulige 
handlinger, som kan hjælpe i den rigtige retning. Dette høringssvar vedlægges som bilag. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jørgen Skadborg, formand  


