
Vejledning til kommunerne om ny bekendtgørelse om lægeskift 
Den 15. december 2018 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en ny bekendtgørelse om valg og 
skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektor (nr. 1501 af den 13. december 
2018). Af den nye bekendtgørelse - samt overenskomsten for almen praksis (1/1 2018) - fremgår fire 
hovedregler ved lægeskift:

1. Borgeren kan altid beholde sin læge uanset, hvor borgeren flytter hen
Borgeren får med den nye bekendtgørelse mulighed for at beholde sin læge, selvom denne har 
lukket for tilgang - uanset - hvor i landet borgeren flytter hen (jf.  bekendtgørelsens § 2, stk. 4.)

2. Afstandsgrænserne (5/15 km) – og ikke kommunegrænser - er afgørende for om borgeren 
skal skifte læge

Vælger borgeren at skifte læge ved flytning, er det alene afstanden mellem borgernes bopæl og 
lægen, og ikke kommunegrænsen, der er afgørende for valg og skift af læge.

 Afstandsgrænsen mellem borgerens bopæl og lægen/klinikken udgør 5 km ad nærmeste 
offentlige vej i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner jf. bekendtgørelsens § 2, 
stk. 6. Afstandsgrænserne udgør 15 km ad nærmeste offentlige vej i landets øvrige kommuner.

3. Lægen er altid forpligtiget til at sørge for sygebesøg/hjemmebesøg til egne tilmeldte 
patienter

Denne forpligtigelse fremgår i overenskomsten for almen praksis (1. januar 2018). 
Overenskomsten er gældende for perioden 2018 til 2020.  

Det betyder, at alment praktiserende læger via overenskomsten er forpligtet til at sørge for 
sygebesøg til egne tilmeldte patienter uanset afstand til patientens opholdssted/bolig. Det 
betyder, at lægen – udover selv at køre sygebesøg - også har mulighed for at få en stedlig læge til 
at udføre sygebesøget. Det er altid en lægefaglig vurdering, om borgeren har brug for sygebesøg. 
Det vil sige, at der ikke er situationer, hvor en borger ved lægevalg skal frasige sig retten til 
sygebesøg. 

4. Borgeren skal ikke indhente lægens accept i bekendtgørelsens § 3 tilfælde
Borgeren skal ikke længere indhente lægens accept i forbindelse med tilmelding til læge med 
lukket patienttilgang i de tilfælde, der er omfattet af bekendtgørelsens § 3.  

Bekendtgørelsens § 3 redegør for de grupper af borgere, der har mulighed for at tilmelde sig en 
læge, der har lukket for tilgang. Det gælder fx børn af borgere, der er tilmeldt en læge; ægtefæller 
til en borger, der er tilmeldt en læge og så videre. 

 



 

Borgerens kan beholde sin nuværende læge ved 
flytning:

 Borgeren beholder sin nuværende læge ved 
flytning
Nyt: Borgerne kan – selvom egen læge har lukket 
for tilgang – vælge at beholde sin læge uanset, 
hvor i Danmark borgeren flytter hen (jf. 
bekendtgørelsen § 2, stk.4). Lægen er forpligtiget 
til at sørge for sygebesøg jf. overenskomsten med 
almen praksis § 45 stk. 4.

Hvis borgeren vælger at skifte læge ved flytning:
  
 Som tidligere: Udgangspunktet er, at borgeren frit 

kan vælge læge eller klinik inden for en afstand på 
5/15 km fra egen bopæl. Borgeren har ret til at 
vælge mellem to læger eller klinikker. 
Bekendtgørelsens § 2 redegør for regionens 
forpligtelser, hvis det ikke kan lade sig gøre. 

 Som tidligere: Borgeren kan vælge en læge eller 
klinik, hvor afstanden er større end 5/15 km, hvis 
lægen har åben for tilgang.  

 Nyt: Borgeren kan også vælge en læge eller klinik, 
hvor afstanden er større end 5/15 km, selvom 
lægen har lukket for tilgang, hvis lægen eller 
klinikken indvilger heri.   

Midlertidige udfordringer med den tekniske løsning  
Hvis borgeren flytter over en kommunegrænse og 
mere end 5/15 km væk, og i forbindelse med flytning 
ønsker at bevare sin nuværende læge -  som har lukket 
for patienttilgang - er det p.t. ikke muligt at melde 
flytningen elektronisk. Borgeren er derfor nødt til at 
henvende sig i tilflytningskommunen for at få hjælp 
med flytning og lægevalg.

Ligeledes er det endnu heller ikke muligt elektronisk at 
vælge en læge med lukket for tilgang udover 5/15 km, 
hvor lægen skal indvilge jf. bek. § 2 stk. 3.

 
Regionernes forpligtelser (jf. bekendtgørelsens § 2)

Regionen er forpligtet til at anvise 
lægevalgsmuligheder, hvis der ikke er mindst to 
læger eller klinikker med åben for tilgang, som 
borgeren kan vælge imellem. Dette kan omfatte:

 Som tidligere: Læger eller klinikker inden for 5/15 
km, der har lukket for tilgang, hvis lægen eller 
klinikken indvilger heri.

 Som tidligere: Læger eller klinikker, der ligger 
længere væk end 5/15 km, der har åbent for tilgang. 

 Nyt: Læger eller klinikker, der ligger længere væk end 
5/15 km, der har lukket for tilgang, hvis lægen eller 
klinikken indvilger heri.  

Relevante links

Bekendtgørelsen om valg og skift af alment 
praktiserende læge og om behandling hos 
læge i praksissektoren: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0
710.aspx?id=206020

Overenskomst om almen praksis: 
http://www.okportal.dk/Default.aspx

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206020
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206020
http://www.okportal.dk/Default.aspx
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