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Dette notat søger at argumentere for, at en almen praktiserende
læge som ejer et eller flere ydernumre, selv skal praktisere i
minimum et af ydernumrene.
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at en almen praktiserende
læge, som erhverver et ydernummer med henblik på at praktisere
efter overenskomsten, rent faktisk selv praktiserer som læge.
Argumentationen herfor belyses i det følgende.
Overenskomst om almen praksis
Først og fremmest må det følge forudsætningsvist af
overenskomsten, at lægen som erhverver et ydernummer rent faktisk
praktiserer i henhold til overenskomsten. I modsat fald ville det gøre
overenskomstens bestemmelser om eksempelvis krav til lægens
autorisation og børneattest uden alvorlige anmærkninger illusoriske
(OK §§ 11 og 12).
Det fremgår af OK § 12, stk. 1: "En forudsætning for at lægen kan
erhverve og have et ydernummer, og praktisere efter
overenskomsten..".
Heri må læses en antagelse om at lægen skal praktisere efter
overenskomsten ved erhvervelse af et ydernummer.
OK § 20 beskriver muligheden for at ansætte læger i en ledig
lægekapacitet/delekapacitet og OK § 46 beskriver visse rammer for
lægens fravær fra praksis. Af disse bestemmelser må også læses en
forudsætning om, at lægen som udgangspunkt selv praktiserer i
ydernummeret.
Det må endvidere antages at hensigten med overenskomsten har
været/er at fastlægge aftalevilkår mellem lægen på den ene side og
regionen på den anden side. Det må derfor lægges til grund at det er
hensigten, at lægen rent faktisk skal praktiserer efter
overenskomsten, og ikke blot er ejer.
Sundhedsloven
Ved sundhedslovens ændring i 2013/2014 blev der åbnet for at en
læge kan eje op til 6 ydernumre, jf. § 227, stk. 2. Da disse
ydernumre kan være geografisk placeret i hele landet, kan der ikke
stilles krav om at lægen er fysisk tilstede i alle ydernumre.
Af sundhedslovens § 227, stk. 2 fremgår: "Ydernumre fra praksis,
som har leveret almen medicinske ydelser til gruppe 1-sikrede
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personer… kan overdrages til regionsrådet og til læger, som vil
praktisere i henhold til …. Regionsrådet kan endvidere sælge nye
ydernumre… til læger, som vil praktisere…".
Det må derfor ligeledes antages at det fremgå forudsætningsvist af
sundhedsloven, at læger som ønsker at erhverve et ydernummer,
selv skal praktisere i henhold til overenskomsten.
Det lægges på baggrund af ovenstående til grund, at almen
praktiserende læger, som ejer et eller flere ydernumre, selv skal
praktisere i minimum et af ydernumrene. Det forudsættes således at
lægen ikke blot må stå anført som ejer, men at denne reelt
praktiserer og leverer lægefaglige ydelser i henhold til
overenskomsten.
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