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9. BESLUTNINGSSAG: FLYTTERETNINGSLINJER FOR FLYTNING 
AF PRAKSISLOKALER I ALMEN PRAKSIS  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på møde den 2. september 2014 behandlet sag om 
ændringer til sundhedsloven, der vedrører almen praksis, herunder flytning af klinikker i almen praksis. 
Udvalget godkendte samtidig midlertidige retningslinjer til behandling af ansøgninger om flytning af 
lægepraksis. På baggrund heraf skal udvalget derfor beslutte permanente retningslinjer. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller: 
  
at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til flytteretningslinjer. 

POLITISK BEHANDLING 
Udvalgets beslutning: 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte indstillingen, og det blev besluttet, at administrativt 
afgjorte flyttesager forelægges udvalget til orientering indtil videre. 
  
Endvidere besluttede udvalget, at skemaerne til brug for registrering af forholdene i den nye og den 
eksisterende klinik skal revideres, således at de afspejler de retningslinier, som fremover anvendes af God 
Adgang til vurderingen af tilgængeligheden i praksis. 
  

SAGSFREMSTILLING 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte på møde den 2. september 2014 administrative 
retningslinjer om flytning på almen praksis området. Retningslinjerne er midlertidige, og der skal derfor 
vedtages endelige retningslinjer. 
  
De gældende midlertidige retningslinjer 

� Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted, 
såfremt der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til 
handicapegnethed og tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport. Opfyldes disse krav 
ikke, forelægges sagen for udvalget. 
  

� Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet behandles efter en konkret vurdering, 
hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig 
forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. 

Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om flytning ledsages af 
oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse. 
  
Overenskomst og lovgivning 
Overenskomsten: 
§ 5, stk. 1 
Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende 
flytninger, som ikke ændrer forudsætninger for praksisplanen eller er i strid med denne. 
  
§ 5, stk. 2 
Regionen kan godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning 
af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab 
eller ophør i samarbejdspraksis.  
  
Lov om ændring af sundhedsloven: 
§ 57, stk. b, stk. 2 
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En indehaver af et ydernummer, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionsrådets godkendelse. 
Godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i 
strid med denne, jf. § 206 a.  
  
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at ud over de tilfælde, hvor 
regionsrådet vil være forpligtet til at godkende en flytning, vil regionsrådet også i andre tilfælde være 
berettiget (men ikke forpligtet) til at meddele en godkendelse til flytning af praksis. Det drejer sig bl.a. om 
tilfælde, hvor hensynet til indehaveren af ydernummeret - eller en potientiel erhverver af dette - med vægt 
taler herfor, og hvor borgernes adgang til sundhedsydelser, som praksis leverer, fortsat kan tilgodeses 
efter flytningen - eventuelt hos en anden praksis. 
  
Regionsadministrationenes bemærkninger 
I henhold til Statens Byggeforskningsinstitut, er sundhedsklinikker i bygningsreglementet at betragte som 
bygninger med offentlig adgang. Statens Byggeforskningsinstitut vurderer endvidere, at lægepraksis er at 
betragte som en sundhedsklinik. 
  
Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af praksis, hvor der 
kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller krav til 
indretningen, herunder niveaufri adgang. 
  
Hvis lokalerne benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke krav om etablering af indretning for 
personer med funktionsnedsættelse. I andre tilfælde foretager kommunen en vurdering af, om ændringen 
er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af bebyggelse, som 
hidtil har været benyttet til beboelse.  
  
Endelig skal en læge, som ønsker at flytte til lokaler, der har været benyttet til andre formål, søge 
kommunen om tilladelse i henhold til byggelovgivningen. 
  
Forslag til nye retningslinjer 
Udkast til forslag til endelige retningslinjer er vedlagt som bilag. Ansøgning om flytning skal vedlægges 
skemaer med oplysning om nuværende og kommende kliniks indretning og adgangsforhold for 
handicappede. Skemaerne er vedlagt som bilag. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. 

KOMMUNIKATION 
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
- 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Svend Hartling / Else Hjortsø 

JOURNALNUMMER 
14006330 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Skema om nuværende kliniks indretning  
2. Skema om den kommende kliniks indretning  
3. Udkast til flytteretningslinjer  
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