
Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov 
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sender hermed udkast til lovforslag i offentlig 
høring. Lovforslaget vedrører ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 

Lovforslaget skal udmønte dele af den brede politiske aftale om en sundhedsreform, 
som blev indgået med størstedelen af Folketingets partier den 20. maj 2022. 
Lovforslaget skal være med til at skabe bedre sammenhæng og samarbejde på tværs 
af faglighed og geografi, nedbringe uligheden i sundhedsvæsenet samt understøtte 
bedre lægedækning.   

Lovforslagets indhold
1. Indførelse af bemyndigelseshjemmel for indenrigs- og sundhedsministeren til at 

fastsætte forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale 
sundhedsydelser samt regionernes rådgivningsforpligtelse (Den nationale 
kvalitetsplan)

 Muligheden for tværkommunalt samarbejde om visitation til 
hjemmesygeplejen (styrkelse af de kommunale akutfunktioner som led 
i kvalitetsplanen)

2. Indførelse af bemyndigelseshjemmel for indenrigs- og sundhedsministeren til at 
fastsætte nærmere regler om procedurer og rammer for praksisplan for almen 
praksis ved en lovteknisk præcisering.

3. Indførelse af hjemmel til initiativer, der skal understøtte bedre lægedækning
 Mulighed for at oprette en regionsklinik uden forudgående udbud
 Mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel
 Bemyndigelse til at kunne fastsætte kriterier for fordeling af 

uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen.   

Eventuelle spørgsmål vedr. lovforslagets del om kvalitetskrav- og anbefalinger til 
kommunale sundhedsydelser kan rettes til Sarah Storm Egeskov på e-mail 
sse@sum.dk.

Eventuelle spørgsmål vedr. lovforslagets dele om hhv. bemyndigelseshjemmel til at 
fastsætte nærmere regler om procedurer og rammer for praksisplan for almen 
praksis ved en lovteknisk præcisering samt om initiativer til bedre lægedækning kan 
rettes til Gro Kari Holen på e-mail gkh@sum.dk.

Eventuelle spørgsmål vedr. lovforslagets del om bemyndigelse til at fastsætte 
kriterier for fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen kan rettes til 
Alberte Rodskjer på e-mail albr@sum.dk.

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste
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Side 2

Eventuelle generelle spørgsmål til materialet eller processen kan rettes til Sarah 
Storm Egeskov på telefonnummer 21 26 75 57 eller e-mail sse@sum.dk. 

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer mv.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 
bemærkninger senest den 22. februar 2023. Bemærkninger bedes fremsendt til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet på sum@sum.dk med kopi til sse@sum.dk.

Med venlig hilsen 

Sarah Storm Egeskov
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