Det siger loven: Læger skal følge faglige
retningslinjer
De praktiserende læger er uenige om, hvorvidt det har en betydning, at det, der tidligere var
overenskomstaftalt, nu er ophøjet til lov
Ændringerne i Sundhedsloven og de nye ord om læger og faglige retningslinjer er en vægtig årsag til, at
Anders Beich, praktiserende læge på Nørrebro, stillede op – og blev valgt – til bestyrelsen i Dansk
Selskab for Almen Medicin (DSAM) i Region Hovedstaden forleden.
I loven står bl.a., at »alment praktiserende læger er forpligtede til at udøve deres virksomhed i
overensstemmelse med nationale faglige retningslinjer m.v.«
Og hvis de kliniske retningslinjer skal have større betydning, vil Anders Beich gerne være med til at
udforme dem, for dem der findes i dag, er han ikke just tilfreds med.
»Vi har kliniske retningslinjer, der er langt fra vores hverdag. De vejledninger, vi laver i fremtiden, skal
være almenmedicinske og have patienten i centrum,« siger Anders Beich.
»Der findes eksempelvis nogle retningslinjer, der er lavet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring
opsporing af overvægt hos voksne. Det kan vi ikke være kontrollanter for, ligesom vi heller ikke kan
kontrollere, hvor meget vores patienter drikker, selvom det står i alkoholvejledningen,« siger Anders
Beich og tilføjer, at der er mange patienter, der slet ikke passer ind i vejledningerne, måske fordi de fejler
flere ting, eller fordi de har problemer, der langt overskygger eller interagerer med det rent
helbredsmæssige.
»Når det pludselig står eksplicit i en lov, hvordan vi skal udøve vores virksomhed – en lov med mere
kontrol i det hele taget – så kan jeg frygte, at det vil blive håndhævet mere end hidtil,« siger Anders
Beich.
»Loven er bare en gentagelse«
Den frygt deler formanden for DSAM, Lars G. Johansen, ikke.
»Loven gentager bare, hvad der allerede står i autorisationsloven om, at det er lægen, der foretager et
skøn,« siger Lars G. Johansen og tilføjer:
»Når vi skriver vejledninger til læger, så er det klart, at vi i hele processen tænker på, hvordan arbejdet
foregår til daglig. Det er lægen, der skal foretage behandlingen ud fra sit skøn,« siger Lars G. Johansen.
Men hvis ikke bestemmelsen i sundhedsloven tilfører noget nyt, så undrer Anders Beich sig over, at man
har ændret loven.
»Der må være en intention med at få bestemmelsen ført ind i Sundhedsloven. Jeg er bange for, at bare det,
at man skriver en lov vil medføre, at praktiserende læger bliver mere defensive og bange for at blive
hængt ud. Også selv om det ikke var intentionen,« siger Anders Beich.
I forvejen var det beskrevet i overenskomsten mellem PLO og regionerne, at lægerne skal følge de
kliniske retningslinjer. Der står bl.a., at »målet er, at alle parter følger fælles, faglige retningslinjer og

aftaler for samarbejde og arbejdsdeling på tværs i sundhedsvæsenet.«
For den tidligere formand for PLO, Henrik Dibbern, har det betydning, om arbejdet er beskrevet i
overenskomsten eller i en lovtekst.
»For mig at se flytter det tyngden, om det står i en overenskomst eller i en lov. En faglig forseelse kan
blive straffet forskelligt alt efter om det er en lov eller en overenskomst,« siger Henrik Dibbern.
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