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Tilrettet - Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren”
Sundheds- og Ældre ministeriet har revideret ”Bekendtgørelse om valg og
skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren” til ikrafttrædelse 1. januar 2019.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206020
Bekendtgørelsen kan ses på ovenstående link og indeholder følgende væsentlige ændringer:
- Personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1 kan ved flytning beholde den læge eller klinik, som den sikrede er tilmeldt, selv om
lægen eller klinikken har lukket for tilgang og uanset hvor i Danmark borgeren flytter hen.
I disse tilfælde har den sikrede dog i henhold til bekendtgørelsen
ikke krav på sygebesøg.
Borgerens mulighed for at beholde egen læge ved flytning er ikke
betinget af lægens eller klinikkens samtykke.
-

Persongrupperne nævnt under § 3 kan, uanset om lægen eller
klinikken har lukket for tilgang, altid i alle tilfælde tilmeldes lægen.
Tilmeldingen er ikke betinget af lægens eller klinikkens samtykke.

Sluttelig bemærkes, at med ændringen af bekendtgørelsen har kommunegrænserne ikke betydning for valget af læge.
Da ændringen af bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 pågår arbejdet med at få den elektroniske lægevalgsløsning tilpasset, men
dette vil ikke være på plads 1. januar 2019.
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Frem til den elektroniske løsning er tilrettet, vil der være behov for en
manuel håndtering af borgere, som har mulighed for at beholde nuværende læge med lukket for tilgang uanset kommunegrænser og kilometerafstande. Dette vil fremgå af www.Borger.dk

Med venlig hilsen

Pia Lund Lunøe
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Orientering om ikrafttræden af revideret bekendtgørelse nr. 1501 af 13. december
2018 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling af læge i
praksissektoren

Sundheds- og Ældreministeriet skal hermed orientere om, at revideret
bekendtgørelse nr. 1501 af 13. december 2018 om valg og skift af alment
praktiserende læge og om behandling af læge i praksissektoren træder i kraft pr. 1.
januar 2019.
I forhold til den nugældende bekendtgørelse er der foretaget en række justeringer og
ændringer i bekendtgørelsen, der har til formål at:
1.
2.

3.

4.

sikre, at det er afstanden mellem borgerens bopæl og lægen - og ikke flytning over kommunegrænsen, der er afgørende for valg og skift af læge,
indarbejde ny bestemmelse som følge af initiativ i regeringens afbureaukratiseringsreform om, at alle borgere skal kunne beholde deres læge ved flytning, uanset hvor langt væk borgeren flytter i Danmark, og uanset at lægen
eller klinikken har lukket for tilgang,
sikre ret til valg af fasttilknyttet læge for borgere med psykiske lidelser, der
har ophold på længerevarende botilbud, jf. aftale om fast tilknytning af læge
på længerevarende botilbud for borgere med psykiske lidelser, samt
i øvrigt at ajourføre og opdatere bekendtgørelsen.

Sundheds- og Ældreministeriet skal i øvrigt bemærke, at der i forhold til sygebesøg og
afstandsgrænser i den forbindelse, kan være aftalt andre serviceniveauer og lign.
mellem RLTN og foreninger af praktiserende sundhedspersoner, i eksempelvis i
Overenskomst om almen praksis, der i gældende overenskomstperiode stiller
borgerne anderledes i forhold til sygebesøg (fx afstandskriterier), end hvad der følger
af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Jacob Hess
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