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Nye sammenligningsområder i Region Hovedstaden
Baggrund
PLO og Region Hovedstaden har indgået aftale om nye sammenligningsområder i Region Hovedstaden.
I Overenskomst om almen praksis indgår, at alle praktiserende læger kan blive pålagt en individuel
højestegrænse, hvis ydelsesniveauet pr. tilmeldte patient overstiger 25 pct. af gennemsnittet for
de praktiserende læger i samme region.
I Region Hovedstaden er administration af de individuelle højestegrænser hidtil sket på baggrund
af fem såkaldte sammenligningsområder − Nord, Midt, Byen, Syd, Bornholm. Herved har Region
Hovedstaden adskilt sig fra de øvrige fire regioner, hvor hele regionen udgør ét sammenligningsområde, hvilket også er, hvad overenskomsten lægger op til.
Region Hovedstaden har gennem adskillige år udtrykt et ønske om, at administrationen af reglerne
ændres, så den svarer til, hvad man gør i de øvrige regioner.
Parterne har nu aftalt, at de fem sammenligningsområder fra kalenderåret 2020 omlægges til to −
ét svarende til regionsgennemsnittet undtaget Bornholm og ét for lægerne på Bornholm (på grund
af de helt særegne demografiske og geografiske forhold på Bornholm).

Hvordan udregnes højestegrænsen?
Hvert år foretager regionen en opgørelse over det samlede antal overenskomstmæssige ydelser og
de samlede udgifter til almen lægehjælp – dog fratrukket differentieret basishonorar, kronikerhonorar (0130, 0131, 0132), profylakseydelser og ydelser fra lokale aftaler.
Hvis ydelsesniveauet pr. tilmeldte patient overstiger 25 pct. af gennemsnittet for de praktiserende
læger i sammenligningsområdet, sker der automatisk pålæggelse af en højestegrænse.
Hver klinik kan se deres årsopgørelse på praksis- og afregningsportalen på Sundhed.dk.
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/min-side/klinikadministration/praksis-og-afregningsportalen/

Hvad sker der med højestegrænsen 1. januar 2020?
I 2020 vil der blive beregnet et nyt niveau for højestegrænser på baggrund af de nye sammenligningsområder. Sammenligning for 2020 sker ud fra praksis’ udgiftsniveau pr. patient fra 2019.
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Men ingen praksis vil blive pålagt højestegrænser i 2020 på baggrund af regnskabstal fra praksis i
2019 (dog undtaget Bornholm).

Hvad sker der med højestegrænsen i 2021?
I 2021 vil der blive pålagt højestegrænser på baggrund af de nye sammenligningsområder. Højestegrænsen udregnes ud fra praksis’ udgiftsniveau pr. patient i regnskabsåret 2020.

Hvor kan jeg se de nye niveauer for højestegrænser i de nye sammenligningsområder?
Regionsadministrationen vil fra og med 3. kvartal 2019 udsende en supplerende kvartalsopgørelse
baseret på de nye sammenligningsområder. Kontrolstatistikken vil fra og med 1. kvartal 2020 følge
de nye sammenligningsområder. Opgørelsen kan ses på praksis- og afregningsportalen på Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/min-side/klinikadministration/praksis-og-afregningsportalen/
Det er en god idé allerede fra 3. kvartal 2019, at orientere sig i, hvor niveauet for den kommende
højestegrænse ligger, lige som det anbefales praksis løbende at følge udviklingen i 2020 for at
sikre, at praksis kan tilpasse niveauet til højestegrænsen.

Jeg er allerede pålagt en højestegrænse – hvad sker der med den?
Alle højestegrænser tildelt før 1. januar 2020 annulleres (Bornholm undtaget).

Hvad sker der på Bornholm?
Lægerne på Bornholm fortsætter som hidtil, og der sker ikke ændringer af højestegrænser, hverken i forhold til gamle eller nye højestegrænser.

Midler fra højestegrænser genanvendes til almen praksis
Region H og PLO forventer, at de nye sammenligningsområder giver flere højestegrænser og en
øget tilbageholdelse af midler til almen praksis.
Hvert år opgøres niveauet af tilbageholdelse af midler, og de vil herefter indgå i en pulje, som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden i fællesskab kan anvende til projekter vedrørende fastholdelse og rekruttering samt til etablering af øget tilgængelighed til almen praksis.
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