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Justeringer og præciseringer af lovforslaget om almen praksis i forlængelse af høringen
Praksisplanudvalg
Efter lovforslaget skal det nye praksisplanudvalg planlægge tilrettelæggelsen af almen praksis i sammenhæng med
det øvrige regionale og kommunale sundhedsvæsen.
Det tilføjes i lovforslaget, at de praktiserende læger får 3 pladser i praksisplanudvalget. Det præciseres i bemærkningerne, at praksisplanudvalget ikke kan tvinge de praktiserende læger til specifikke opgaver som fx opfølgende hjemmebesøg ifm. udskrivning fra sygehus, det kræver en efterfølgende aftale.
Patientrettigheder (bemyndigelsesbestemmelse)
De patientrettigheder (lægevalg, lægeskift, kilometergrænse), der fremgår af nugældende bekendtgørelse, vil sammen med patientrettigheder fra overenskomsten, blive overført til ny bekendtgørelse. Det er præciseret i bemærkningerne, at der ikke vil blive udstedt regler om telefontider, lukkegrænser o.lign. – det er stadig aftalestof.
Praksisformer
Bemærkningerne vedr. nye organisationsformer præciseres, så det fremgår tydeligt, at regionerne ikke kan ”tvangsopkøbe” (ekspropriere), ikke har forkøbsret og ikke kan tvangsflytte praksis. Det slås samtidig fast, at private aktører
ikke kan eje et ydernummer.
Obligatoriske opgaver – pligt til sygebesøg (bemyndigelsesbestemmelse)
Bestemmelsen om sygebesøg ændres fra bemyndigelsesbestemmelse til en lovparagraf, idet det skrives ind i en bestemmelse, at regionsrådet forpligtes til at yde vederlagsfrie sygebesøg i hjemmet, på samme måde som regionsrådet
efter sundhedsloven i dag er forpligtet til at yde svangerskabshygiejne, børneundersøgelser mv. vederlagsfrit i almen
praksis.
Dermed tydeliggøres det, at lægernes opgaver og implementeringen af det politisk besluttede tilbud om sygebesøg
skal ske gennem aftale med de praktiserende læger.
15 km-grænsen (bemyndigelsesbestemmelse)
Det slås fast, at kilometergrænsen ophæves, dog således at patienten fraskriver sig retten til sygebesøg fra den valgte
læge, hvis afstanden er mere end 15 kilometer. Dette kan ikke ændres via bekendtgørelsen.
Datadeling og registrering (bemyndigelsesbestemmelse)
Det fremgår af lovforslaget, at lægerne skal registrere og datakode henvendelser.
I det lovforslag, der fremsættes, skrives det ind i bemærkningerne, at der er tale om de registreringer og kodninger,
almen praksis allerede foretager, og at der ved evt. udvidelser vil blive inddraget relevant lægefaglig ekspertise. For
så vidt angår deling af data mellem almen praksis og regionen slås det fast , at oplysningerne ikke vil identificere eller
gøre det muligt at identificere den enkelte patient.
Samarbejdsudvalgenes afgørelser i tvister
Det skrives ind i loven, at tvister om brud på overenskomsten ifht. den enkelte læge videreføres i det eksisterende
system, dvs. samarbejdsudvalg, landssamarbejdsudvalg og opmand.
Arbejde om fremtidens almen praksis
Af de indledende bemærkninger fremgår, at regeringen vil igangsætte et arbejde, hvor de relevante myndigheder,
eksterne parter og faglige miljøer arbejder videre med modeller, der sikrer, at almen praksis også fremover udvikler
sig i takt med det øvrige sundhedsvæsen. I det lovforslag, der fremsættes, anføres det, at de praktiserende læger
deltager i dette arbejde.
Bemyndigelsesbestemmelser
Én bemyndigelsesbestemmelse er udgået. For de øvrige bemyndigelsesbestemmelser er det tydeliggjort, hvad bestemmelserne kan anvendes til, herunder til hvilket formål, de tænkes udmøntet (jf. ovenfor).

