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OK-Nyt 024-15 indeholdt følgende fortolkning af BEK nr. 966 af
29/08/2014
”....Adgangen i stk. 6 til at vælge en læge uden for kilometergrænsen med
den retsvirkning, at vedkommende ikke har krav på sygebesøg, skal efter
ministeriets opfattelse ses i sammenhæng med de øvrige lægevalgsregler,
og som et aktivt tilvalg, borgeren kan foretage i forbindelse med at borgeren – f.eks. i forbindelse med at borgeren flytter uden for kilometergrænsen for den læge vedkommende hidtil har været tilmeldt –
skal foretage nyvalg af læge. Hovedreglen er således stadig i flyttesituationen, at der skal foretages lægevalg efter reglerne i § 1, stk. 5 og 7 med
den konsekvens, at borgeren har krav på sygebesøg hos den valgte læge.
Det har efter ministeriets opfattelse ikke været hensigten grundlæggende
at ændre den geografiske fordeling af de borgere, der er tilmeldt den enkelte læge, eller grundlæggende ændre på den omstændighed, at borgerne
har krav på sygebesøg (og lægerne dermed pligt til at aflægge sygebesøg)
hos de borgere der er tilmeldt den enkelte læge. Borgerne har med indførelsen af bestemmelsen i stk. 6 fået en udvidet valgmulighed, f.eks. for at
vælge en læge tæt på arbejdspladsen, med den konsekvens, at borgeren
fraskriver sig retten til sygebesøg. Borgeren har i denne situation imidlertid ikke mulighed for at vælge en læge, der har lukket for tilgang.”
Denne fortolkning bliver nu understøttet systemmæssigt i kommunernes
flytteløsning, hvilket betyder at,
•
•
•

alle borgere skal i forbindelse med en flytning udenfor afstandsgrænsen på 5/15 km vælge læge på ny.
borgere der har en læge med åben for tilgang, kan vælge lægen
igen, hvis borgeren fraskriver sig sygebesøg.
borgere der har en læge med lukket for tilgang, kan ikke vælge
lægen på ny. Der kan ikke dispenseres fra denne regel, medmindre borgeren opfylder bekendtgørelse om Valg af Læge § 1 stk. 9.
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Såfremt der måtte opstå spørgsmål om klageadgang skal følgende præciseres:
Klager over borgernes manglende mulighed for at vælge en læge med
lukket for tilgang udenfor afstandsgrænsen på 5/15 km, stiles til Styrelsen
for Patientsikkerhed, da de omhandler bekendtgørelsens betingelser,
rammer og fortolkning. Herunder også klager over manglende mulighed
for genvalg af egen tidligere læge ved flytning udenfor afstandsgrænsen
på 5/15 km.
Klager over manglende mulighed for to læger at vælge imellem, stiles til
regionen, da de omhandler regionens lægedækningsforpligtigelse. Da lægedækning er en del af regionens myndighedsopgave, skal klagen behandles administrativt og ikke i samarbejdsudvalget.
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