Opfordring til at melde sig som stedlig læge i forhold til sygebesøg
Kære kolleger
(Sendt Bcc til alle praktiserende læger i Region Midtjylland)

Den nye overenskomst, som træder i kraft pr. 1. januar 2018, indebærer som bekendt en opprioritering af
sygebesøgsopgaven. Dels indføres væsentlige honorarstigninger på sygebesøg, og dels udvides den kollektive
økonomiramme.
Som praktiserende læger skal I som hidtil vurdere, om der er et sundhedsfagligt behov for at køre et konkret
sygebesøg. Er det tilfældet, er I som hovedregel (undtagelser beskrevet i noten nedenfor)1 forpligtet til fremover at
køre sygebesøg, også til patienter, som bor eller opholder sig på en kommunal akutfunktion uden for 5/15 kmgrænsen.
Som noget nyt kan I dog konkret aftale, at en stedlig læge kører sygebesøg til patienter udover 5/15 km fra jeres
praksis. Et sådan sygebesøg honoreres med yderligere kr. 500 pr. besøg.
En stedlig læge vil som kompensation for fravær fra egen klinik og tidsforbrug til transport oppebære et ekstra tillæg
på 507,58 kr. ved et sådant sygebesøg. Hertil kommer naturligvis sygebesøgstakst og kilometergodtgørelse.
Det kan være en styrke for et område, at der aftales, at så mange som muligt melder ind som stedlig læge, da det
giver en mulighed for at hjælpe andre i pressede situationer og selv få hjælp.
Sygebesøg kan som hidtil køres af såvel læge som praksispersonale.
Med henblik på at facilitere brugen af stedlige læger opfordres de af jer, som vil tilbyde jer som stedlige læger og
hermed hjælpe jeres kolleger, til at meddele det til Charlotte Thorning Jacobsen ct@dadl.dk hurtigst muligt. I
bedes også meddele, i hvilken radius fra jeres praksis I vil tilbyde jer som stedlig læge. Charlotte Thorning Jacobsen
underretter herefter PLO-C, PLO-M samt PLO-K formænd.
En positiv tilkendegivelse om at agere som stedlig læge gælder naturligvis kun i de tilfælde, hvor man i forhold til
egen praksis har kapacitet til det. Man er altså ikke forpligtet til at sige ja, hver gang man konkret bliver spurgt, blot
fordi man stiller sig til rådighed som stedlig læge. Det er hver gang en konkret beslutning, den enkelte læge selv
træffer.
På baggrund af jeres tilbagemeldinger vil en oversigt over stedlige læger være at finde på PLO’s hjemmeside, bag
login, med henblik på, at en kollega let kan finde frem til en stedlig læge ved behov.
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Undtagelse: Egen læge/stedlig læge kan i følgende situationer undlade at køre et fagligt indiceret sygebesøg og i
stedet sikre, at patientens behov varetages på anden vis, fx ved indlæggelse:
•

Hvor det ikke er muligt for egen læge at foretage sygebesøget som følge af stor geografisk afstand væsentligt
ud over 5/15 km mellem egen læge og patient samtidigt med ekstraordinært arbejdspres hos såvel egen
læge som stedlig læge

•

I ekstraordinære situationer hos såvel egen læge som stedlig læge, hvor der må tages væsentlige hensyn til
øvrige patienter

•

Ved helt særegne udfordringer i lægedækningstruede områder.
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