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Administrativt svar vedr. henvendelse fra Region Midtjyllands Udvalg for
nære sundhedstilbud om lægevalgsprocedure

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland vil på vegne af de 19 midtjyske
kommuner gerne kvittere for henvendelsen vedr. forslag til forskellige modeller for lægevalgsprocedurer, som vi har læst med stor interesse.
Vi har fra kommunal side valgt alene at forholde os til model 2 (lægevalg ved lodtrækning) og model 3 (den nuværende lægevalgsmodel) i medsendte sagsfremstilling, da regionens jurister har
vurderet, at model 1 er ulovlig.
Der er fra regional side ikke foretaget juridisk vurdering af model 2, da der er tale om en del af lægevalgsprocessen, som varetages af kommunen. Vi har på den baggrund indledningsvist bedt Viborg Kommune foretage en juridisk vurdering af model 2 før en eventuel høring af de øvrige midtjyske kommuner.
Den juridiske vurdering fra Viborg Kommune (se bilag 1) er, at lodtrækning i forbindelse med valg
af læge er i strid med lovgivningen og intentionen bag reglerne om lægevalg, og at den nuværende
praksis med først-til-mølle princippet derfor fortsat skal være gældende.
På baggrund af den juridiske vurdering af, at model 2 er ulovlig, og henset til den korte tidsfrist for
høring, har vi valgt ikke at sende de forskellige modeller for lægevalgsprocedure i høring i alle 19
midtjyske kommuner. Til gengæld har vi kontaktet Horsens Kommune, hvor man for nylig har haft
tilsvarende processer for lægeskift som i Hedensted Kommune, med henblik på at høre om deres
erfaringer med lægevalgsprocessen. Endvidere er Viborg Kommune blevet hørt.
Svaret fra Horsens Kommune fremgår af bilag 2. Både Horsens Kommune og Viborg Kommune
bakker op om en fortsættelse af den nuværende proces for lægevalg (model 3) og anbefaler, at
der fremadrettet er et større fokus på tydelig kommunikation til borgerne og på bedre koordination mellem praktiserende læger, regionen og kommunernes borgerservice.
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