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Sandholt, den 19. juli 2021 

 

Til 

Formanden, Stephanie Lose, Danske Regioner, 

Direktør, Adam Wolf, for Danske Regioner, 

Formand for Den alm. Danske Lægeforening, overlæge Camilla Noelle Rathcke, og 
Adm. direktør i Lægeforeningen, Torben Buse. 

 

CC: 

Sundhedsminister Magnus Heunike, MF, og 

Til Folketingets Sundhedsudvalg ved Formand Jane Heitmann MF, 

 

Sendt på mails til: slo@rsyd.dk; awo@regioner.dk; cnr@dadl.dk; min@sum.dk;  

 

 

Forslag til bekæmpelse af snyd og sjusk ved lægernes afregning 

  

Patientforeningen ser en række tilfælde, hvor afregningerne til lægerne ikke passer med den givne 
behandling. 

Tilfælde af denne form for snyd eller sjusk opdages af regionerne i forbindelse med afregningen og 
revisionen, andre opdages af patienter. Senest har TV 2/FYN den 18. juli gravet en række forhold 
frem, som ikke tidligere har været offentligt kendt. 

Patientforeningen mener, at omfanget af unøjagtigheder nu er så stort, at der må gøres noget. 

Få andre udbetalinger af så mange og så store beløb sker uden at modtageren af ydelsen kvitterer 
for den rette ydelse. Der er bestemt grund til at have stor tillid til næsten alle lægerne, men også 
denne branche har nu så mange tvivlsomme elementer, som enten sjusker eller snyder. Det er svært 
at leve med i en tid, hvor der er uhyre skarp kontrol med sygemeldte, handicappede og brugere, som 
modtager ydelser. Patientforeningen mener, at kontrollen bør være rimelig alle steder i 
sundhedssystemet. 
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Et første skridt vil være at bede alle patienter kvittere for behandlingen efter hver behandling hos 
lægen. De fleste steder kører man kortet igennem ved ankomsten, det vil være let at gøre, når man 
går igen. Patienterne får også på denne måde en god fornemmelse af hvor meget de får for 
skattekronerne. 

Der kan selvfølgelig være undtagelser, og de skal løses med rimelighed. Mailkonsultationer kan let 
tjekkes automatisk og telefonkonsultationer kan bekræftes via e-boks. 

Vi er opmærksomme på at mange patienter ikke tør klage over fejl, da de frygter for reaktionerne. 
Flere har f.eks. mistet egen privatpraktiserende speciallæge på grund af klager. Trods dette forhold 
er det rent faktisk patienterne, som står for ca. halvdelen af anmeldelser, der førte til tilbagebetaling. 
Patientinddragelse er vejen til et mere sikkert system. 

Det er et særligt problem, at så ganske få af de læger, der begår fejlene, ikke mærker nogen 
konsekvens af fejlene. Det kan friste over evne. Lad derfor altid en tilbagebetaling følge af en 
afgifter for ekstra sagsbehandling eller lignende. 

Endelig beder vi de overenskomstforhandlende parter om at overveje et mere enkelt takstsystem, 
som giver færre misforståelser og større gennemsigtighed for alle involverede parter. Det er i bund 
og grund lægen tid man køber. Det ville være et godt udgangspunkt. 

Sluttelig vil vi benytte lejligheden til at takke for afskaffelsen af reglerne vedr. afregningssystemet 
for vagtlægerne. 

  

De bedste hilsener 

  

  

Mag.art. Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF 

Formand 

Patientforeningen 

Sandholt 

Rishøjvej 2, 2th 

Sandholts Lyndelse 

5672 Broby 

 

Tlf.: 20 96 70 00 

  


