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Vedr. medlemsforslag fra Venstre om administrationens fortolkning af aftale om 
lægedækning. 
 
Den 16. marts 2017 har Martin Gertsen (V) på vegne af Venstre sendt følgende 
anmodning: 
 
”Anmodning om en redegørelse for administrationens fortolkning/gengivelse af 
aftale om lægedækning indgået af Folketingets partier. 
  
Venstre ønsker på et kommende møde i Forretningsudvalget, at administrationen 
redegør for sin fortolkning/gengivelse af aftale om lægedækning, som den er 
fremkommet i notater og i forbindelse med indstillinger.” 
 
Administrationens besvarelse  
Regionen har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at sikre borgerne et almen 
medicinsk tilbud. Sundhedslovens § 227, stk. 3-6 beskriver reglerne for regionernes 
mulighed for udbud af lægepraksis og oprettelse af regionskliniker. 
 
I relation til offentliggørelsen af forslag fra Lægedækningsudvalget har folketingets 
partier indgået en politisk aftale. Af Politisk aftale om bedre lægedækning fremgår, at 
”aftalepartierne er enige om at understøtte bedre lægedækning fra centralt hold ved 
at forlænge den eksisterende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at 
drive almen medicinske klinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, op til seks år, i 
tilfælde af lægedækningsproblemer”.  
 
Det fremgår endvidere af aftaleteksten, at aftalepartierne konstaterer, at der i visse dele 
af landet er væsentlige lægedækningsproblemer i både hospitalsregi og i almen 
praksis. Aftalepartierne opfordrer derfor til, at regionerne inden for rammerne af 
forsøgsbestemmelsen i sundhedslovens § 233 ansøger om etablering af forsøg med 
nye organiseringsformer, ”som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i 
områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte 
beredskab”.  
 

 



Venstre ønsker, at administrationen redegør for sin fortolkning/gengivelse af aftale om 
lægedækning, som den er fremkommet i notater og i forbindelse med indstillinger.  
 
Administrationen har udarbejdet to notater, hvori der refereres til Politisk aftale om 
bedre lægedækning. 
 

1. Notat af 6. marts 2017 til Sekretariatet om spørgsmål af 6. marts 2017 fra 
Martin Gertsen om sag nr. 13 Regionsklinik i Tingbjerg, 
Regionsrådsdagsorden den 7. marts 2017.  

 
Notatet blev på regionsrådsmødet den 7. marts 2017 omdelt i forbindelse med 
regionsrådets behandling af sag nr. 13 om ”Forslag fra Socialistisk Folkeparti – 
Regionsklinik i Tingbjerg-området”. 
 
I notatet redegøres for sundhedslovens regler i § 227 om udbud af almen praksis. 
Desuden fremgår følgende om den politiske aftale: 
 
”Det er administrationens vurdering, at der i den politiske aftale om lægedækning ikke 
lægges op til, at sundhedslovens regler om, at der skal gennemføres udbud inden 
oprettelse af en regionsklinik, ændres”. 
 
Dernæst beskrives i notatet, at aftalepartierne opfordrer til, at ”Sundheds – og 
Ældreministeriet inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedslovens § 233 
ansøges om afprøvning af nye organisationsformer for drift af almen praksis. Dette har 
regionen aktuelt besluttet på Bornholm, hvor Praksisklinikken vil kunne indgå i et tæt 
samarbejde med Udviklingshospital Bornholm. Regionsadministrationen er på 
baggrund af regionsrådets beslutning i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet 
herom”. 
 
Af notatets konklusion fremgår, at ”regionen ifølge sundhedsloven som udgangspunkt 
skal udbyde kapaciteterne. Regionen kan også vælge at afprøve nye 
organisationsformer i op til 6 år og ansøge ministeriet om tilladelse til forsøg om 
oprettelse af et regionalt almen medicinsk lægetilbud f.eks. i form af en 
regionsklinik”. 
 

2. Notat af 24. februar til forretningsudvalget den 28. februar 2017 om generisk 
udbudsmateriale vedr. drift af almen praksis – udbudsform mv. 
 

Nedenstående citat fremgår af notatet, hvor der refereres til Politisk aftale om bedre 
lægedækning. 
 
”Et bredt flertal i folketinget indgik den 10. februar en politisk aftale om bedre 
lægedækning (bilag 1)1. Det fremgår af aftalen, at der kan ansøges om forsøg med nye 
former for organisering i en periode op til 6 år af et alment medicinsk tilbud, herunder 

1 Bilaget, der henvises til, er Politisk aftale om bedre lægedækning. 
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regionsklinikker, uden forudgående udbud. Et udkast til lovforslag foreligger endnu 
ikke”. 
 
Administrationen bemærker, at regionsrådet tidligere (den 15.11.2016) har besluttet at 
ansøge ministeriet om tilladelse til, at det midlertidige tilbud om almen medicinsk 
lægehjælp på Bornholm kan fortsætte som en del af Udviklingshospital Bornholm 
uden afholdelse af udbud. 
 
Konklusion 
Administrationen har i begge notater haft til hensigt at beskrive, at regionen alene efter 
ansøgning til ministeriet vil kunne oprette en regionsklinik uden et forudgående 
udbud. Opmærksomheden henledes på den foreliggende forsøgsbestemmelse i 
sundhedsloven om, at der gives mulighed for at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet 
om forsøg med nye organisationsformer. En sådan ny organisationsform kan være i 
form af en regionsklinik i relation til et hospital, som f.eks. på Bornholm. 
 
Såfremt der opstår behov for etablering af en forsøgsordning, vil sagen blive forelagt 
til politisk godkendelse.  
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