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PLO advarer mod friere adgang til at drive regionsklinikker
I regeringens Lægedækningsudvalg beskrives en idé om at ændre sundhedsloven, således
at regionerne får udvidede muligheder for at drive deres egen form for almen praksis - de
såkaldte regionsklinikker.
Vi vil fra de praktiserende lægers side advare imod at satse på denne form for almen
praksis. Det vil få negative konsekvenser for hele den danske primærsektor, både fagligt
og økonomisk. Vi vil her forsøge at forklare baggrunden:
De praktiserende læger i ulig konkurrence med en offentlig myndighed
Både regions- og udbudsklinikker benytter sig udelukkende af ansatte læger – typisk i
kortere varighed. Disse læger er også efterspurgte i de klinikker, der arbejder under landsoverenskomsten om almen praksis indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN). Dels for at aflaste de praktiserende læger, dels for at indgå i generationsskifter.
Gennem regional finansiering kan regions- og udbudsklinikker tilbyde timelønninger, der
langt overstiger de lønninger, som de alment praktiserende læger sædvanligvis har mulighed for at tilbyde. Vi har eksempler på timelønninger på op imod 1.000 kr. Det er mere
end dobbelt så meget, som en almindelig lægepraksis kan tilbyde. I Nordjylland har vi set
eksempler på fastansættelse i en midlertidig regionsklinik, hvor aflønningen overstiger
100.000 kr. månedligt plus pension for 30 t/u. Det er selvsagt konkurrenceforvridende og
ødelægger markedet for almen praktiserende læger.
Der sker derved en voldsom skævvridning i løndannelsen. En skævvridning, der trækker
læger – både yngre og ældre – væk fra overenskomsten om almen praksis og over i regions- og udbudsklinikker, særligt i de lægedækningstruet områder. Groft sagt virker disse
vikarbaserede regions- og udbudsklinikker kannibaliserende på almen praksis. I stedet for
at løse lægedækningsproblemerne skrues lønniveauet op på et niveau, som skaber færre
læger i almen praksis drevet under den almindelige overenskomst om almen praksis indgået mellem RLTN og PLO.
Regionernes dobbeltrolle
Regionernes rolle i forhold til almen praksis har historisk været at forhandle aftaler med
PLO og derigennem sikre borgerne en god og tilgængelig praktiserende læge. Ved at øge
andelen af regionsklinikker bliver regionerne nu tildelt en tiltagende uheldig dobbeltrolle:
De skal på den ene side udvikle aftalen med de praktiserende læger, men skal på den anden side samtidig bygge egne klikker og reservere anseelig merøkonomi for at kunne ansætte egne lægevikarer. Det kan ikke undgå at skabe interessekonflikter i prioriteringen af
de begrænsede økonomiske ressourcer, der er til rådighed.
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Hvilket signal sender man til de fremtidige praktiserende læger?
Ændringerne i sundhedsloven i 2013 gav regionerne mulighed for at sikre sig mod lægeløse patienter. Hvis man nu ønsker at gøre det yderligere attraktivt for regionerne at udvikle egne klinikker, så sender man et signal om en prioritering – et signal, der ikke kan
undgå at blive opfattet af landets læger.
Vi anerkender naturligvis, fra de praktiserende lægers side, at regionerne er nødt til at
løse deres forsyningspligt i de lægedækningstruede områder. Men det giver den eksisterende lovgivning gode muligheder for – allerede i dag kan regionerne jo lave udbuds- og
regionsklinikker. Vi savner at se de saglige argumenter for, at øgede muligheder for regionsklinikker løser lægedækningsproblemerne. Ser man på, hvad de kommende almene
medicinere ønsker sig, så er det mindre end 1 pct., som ønsker sig ansættelse i en regionsklinik: http://www.fyam.dk/files/28/fyam_medlemsundersoegelse_2016.pdf.
Jeg håber, på vegne af de praktiserende læger, at Folketinget vil undlade at træffe beslutning om en sådan lovændring. En lovændring, der giver regionerne udvidede muligheder
for at drive deres egen form for almen praksis. Det er der ganske enkelt ikke behov for.
Ved at undlade lovændringen vil Sundheds- og Ældreudvalget samtidig sende et tydeligt
signal om, at Folketinget i stedet ønsker at satse på udvikling af almen praksis – og det er
netop et sådant signal, som vil få flere almene medicinere til at slå sig ned i almen praksis
rundt omkring i landet.
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