
§ 8 Etiske retningslinjer i overenskomst om speciallægehjælp pr. 1. april 2022 
 

Speciallægers beskæftigelse ved siden af overenskomstopgaverne bør ikke have hverken tidsmæssige eller 
indholdsmæssige konsekvenser for udøvelsen af opgaver under overenskomsten. På den baggrund gælder 
følgende:  

1) Fuldtidspraktiserende speciallæger har deres primære beskæftigelse inden for den indgåede 
overenskomst med regionen hvilket betyder, at speciallægers evt. bibeskæftigelse ikke må have 
tidsmæssige eller indholdsmæssige konsekvenser for udøvelsen af opgaver efter overenskomsten.  

2) Ingen speciallæger eller dennes personale må uopfordret tilbyde en patient at komme hurtigere til mod 
privat betaling, hverken telefonisk, på klinikkens hjemmeside eller ved patientens fremmøde.  

3) Der skal være en klar adskillelse af behandling under overenskomsten og i privat regi. Det betyder, at der 
ikke må reklameres på hjemmesiden vedrørende ydernummeret, om at der tilbydes privat behandling. 
Eventuel privat behandling kan fremgå af selvstændig hjemmeside.  

4) Hvis en patient finder den oplyste ventetid til behandling for lang (dvs. både behandling omfattet af 
overenskomsten samt behandling der ikke er omfattet af overenskomsten), skal den praktiserende 
speciallæge oplyse patienten om andre behandlingsmuligheder i det offentlige sundhedsvæsen1. I den 
forbindelse må speciallægen ikke udelukkende henlede patientens opmærksomhed på muligheden for at få 
en tid hos speciallægen selv som privat behandling eller på private hospitaler eller klinikker, hvor 
speciallægen udfører arbejde, eller hvor speciallægen på anden måde har økonomiske interesser.  

5) Hvis en speciallæge udfører privat behandling, skal patienten altid forudgående oplyses om muligheden 
for evt. vederlagsfri behandling andet sted i sundhedsvæsenet (se note 1). Patienten skal skriftligt erklære 
sig indforstået med at betale, inden behandlingen iværksættes. Regionen skal ved forespørgsel kunne få 
kopi af patientens underskrevne erklæring, hvorved der sikres indsigt i, at oplysningspligten over for 
patienten er opfyldt, og at patienten har erklæret sig indforstået med selv at betale for behandlingen.  

6) Alle speciallæger er forpligtet til at fordele deres omsætning jævnt over året. Der må ikke lukkes for 
behandling før årets udgang, fordi knækgrænse eller omsætningsloft er nået.  

7) En specifik ydelse skal som udgangspunkt, hvis den findes inden for ydelsessortimentet i kontrakten med 
praksissektoren, leveres inden for denne.  

8) I relation til serviceklager har speciallægen og patienten hver især ansvar for at sikre, at 
kommunikationen forløber hensigtsmæssigt. Speciallægen har som den professionelle part dog et særligt 
ansvar for, at kommunikationen forløber hensigtsmæssigt.  

9) Sundhedslovens regler om frit speciallægevalg og let og lige adgang betyder, at alle patienter ved 
henvendelse til en speciallægepraksis skal visiteres til en tid ud fra en lægefaglig instruks. Speciallæger kan 
således alene fraskrive sig en patient i de få særlige tilfælde, hvor kommunikationen mellem patient og 
speciallæge gør det umuligt for speciallægen at behandle patienten. Eller hvor den gode behandlerrelation 
og tillidsforholdet mellem læge og patient må anses for brudt, hvor patienten ikke følger lægens 

 
1 Her tænkes på, at patienten er gjort bekendt med reglerne om behandling uden egenbetaling og mulighederne for at benytte sig af 
udredningsretten og den differentierede behandlingsret samt det udvidede frie sygehusvalg. 



anvisninger, eller hvor det af anden grund er urimeligt, at lægen skal fortsætte samarbejdet med patienten. 
Speciallægen informerer med omhu om anden relevant behandlingsmulighed.  

Anmærkning til § 8, stk. 4 Med ”behandling der ikke er omfattet af overenskomsten” tænkes særligt på 
specialer uden krav om henvisning (øjen- og ørelæger), hvor patienten diagnosticeres i speciallægepraksis, 
men hvor den efterfølgende behandling ikke er omfattet af overenskomsten (fx gråstæroperation). I 
sådanne situationer gælder samme etiske oplysningsforpligtigelser som for behandlinger omfattet af 
overenskomsten. 


