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Lægeforeningen Hovedstadens høringssvar omkring udbudsmateriale om drift af 

Almen Praksis 

 

Der bør være lige vilkår mellem udbudsklinikker, og klinikker der arbejder efter 

overenskomst for Almen Praksis 

Lægeforeningen Hovedstaden finder, at det må være en forudsætning for udbudsmaterialet, 

at der er lige vilkår for udbudsklinikker og klinikker der arbejder efter Overenskomst for Al-

men Praksis. Lægeforeningen Hovedstaden bemærker endvidere, at det må være grundlæg-

gende præmis for at drive udbudsklinikker, at de ansatte læger er uddannede speciallæger i 

almen medicin af hensyn til at sikre den lægefaglige kvalitet af behandlingen. 

 

I forhold selve udbudsmaterialet har Lægeforeningen Hovedstaden noteret sig, at der i ud-

budsmaterialet er fastsat andre præmisser for udbudsklinikker end dem der følger af den 

gældende overenskomst for Almen Praksis i forhold til følgende; 

 

 

 Kvalitetskrav 

Lægeforeningen Hovedstaden bemærker, at der bør stilles samme krav til akkreditering, 

service og øvrige forpligtigelser hos udbudsklinikker, som der stilles til Almen Praksis. 

 

 Sanktioner ved overtrædelse af kravene til udbudsklinikken  

Lægeforeningen Hovedstaden finder, at der i lighed med kravene til Almen Praksis bør fast-

sættes sanktioner for en udbudsklinik, der ikke lever op til de fastsatte krav om eksempelvis 

tilgængelighed, kvalitet, kommunikation med patienter, samt de vandelsbestemmelser, der 

følger af overenskomst for Almen Praksis. Endvidere bør også serviceklager over en udbuds-

klinik behandles på lignende måde som serviceklager over en læge i Almen Praksis.  

Ligeledes bør bodsbestemmelser være de samme for såvel udbudsklinikker som for Almen 

Praksis.  

 

 Overholdelse af krav til læge-patient fortroligheden  

Fortrolighed mellem læge og patient er grundlæggende for samarbejdet mellem patienten og 

lægen, så iagttagelse af denne fortrolighed skal sikres på samme måde for udbudsklinikker 

drevet på overenskomstmæssige vilkår.   

 

Lægeforeningen Hovedstaden skal bemærke, at en af kerneopgaverne for Almen Praksis er 

at sikre en kontinuitet for hver enkelt patient, herunder at være patientens tovholder. 

  

En udbudsklinik med en levetid på fire år kan få svært ved at leve op til denne kerneopgave. 

 

Afslutningsvis bemærker Lægeforeningen Hovedstaden, at et udbud af Almen Praksis ifølge 
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 Side 2/2 

sundhedsloven er en usædvanlig og ekstraordinær situation, og at Region Hovedstaden der-

for i stedet for bør arbejde for etablere lægepraksis i henhold til den gældende overenskomst 

for Almen Praksis.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Westring Hvidman 

Formand for Lægeforeningen Hovedstaden 

 

 

 


