

















































































































































Sendes til kommunen

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Tilmelding til læge med lukket
patienttilgang
Blankettens øverste del udfyldes af borger
før kontakt med lægen

Borger
Personnummer

Navn
Adresse

Ønsket læge
Navn
Adresse

Idet den pågældende læge har lukket for tilmelding af patienter, kan du kun blive tilmeldt under visse forudsætninger. Du
bedes derfor afkrydse hvilken af følgende forudsætninger, der ligger til grund for dit ønske om tilmelding til ovennævnte
læge:
Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år,
og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt
Min ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse er tilmeldt lægen
Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus og har hidtil brugt pågældende læge
Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (højskoleophold, værnepligt m.v.)
Jeg flytter, og der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km
Bemærk
Accepten i forbindelse med flytning skal være indhentet og sendt til kommunen senest 14 dage efter flytningen er meddelt kommunen. Ellers vil kommunen tildele dig en anden læge administrativt.
Hvis den ønskede læge har klinik mere end 15 km fra din bopæl skal lægen ligeledes godkende dette. (For praksis i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner skal lægen godkende, hvis afstanden er større end 5 km).
Eventuelle oplysninger

Accept fra læge (Blankettens nederste del udfyldes af lægen)
Jeg accepterer at være ansøgerens læge

Nej

Ja

Ved accept af ansøgningen tilmeldes patienten lægen som gruppe 1-sikret. Der kan ikke reduceres i lægens øvrige
tilmeldte patienter, som følge af denne accept.
Eventuelle oplysninger

Læge
Lægens ydernummer, navn og adresse

Dato og underskrift
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Lægefortegnelse og vejledning ved valg af praktiserende læge
Regler for valg af læge/lægeskift
1. Hovedreglen er, at man skal vælge en læge (praksis), der
ligger inden for en afstand af 15 km fra sikredes bopæl
og som har åbent for tilgang af patienter (I København,
Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune skal læge
(praksis) ligge inden for en afstand af 5 km fra sikredes
bopæl). Dog skal der være adgang til at vælge mellem
mindst 2 læger.
2. Hvis der ønskes en læge, der ligger udover de 15 km fra
konsultationsstedet og til sikredes bopæl, skal der foreligge en skriftlig accept fra lægen.
3. Ægtefæller og samlevende vælger normalt samme læge
(praksis). Børn under 15 år følger som hovedregel forældrene. Har forældrene valgt hver sin læge, følger børnene moderen, medmindre andet er aftalt.
4. Ved læger i kompagniskabspraksis kan man kun vælge
kompagniskabet som sådan og ikke en enkelt af lægerne.
5. Lægeskift kan få virkning 14 dage efter, at der er modtaget anmodning herom. Et eventuelt gebyr for det nye
sundhedskort skal dog være indbetalt, inden kortet kan
bestilles herfra1.

Mulighed for undtagelse fra tilgangsstop
Lægekonsultationer med tilgangsstop (markeret med
* i lægefortegnelsen) optager som hovedregel ikke nye patienter. Dog kan optagelse finde sted i følgende tilfælde
hvis lægen accepterer det:
a) Børn der fylder 15 år
b) Personer i den samme husstand, hvor den anden ægtefælle/samlever/andre familiemedlemmer i forvejen er tilmeldt den pågældende læge.
c) Personer der overgår fra sikringsgruppe 2 eller hvilende
sikringsstatus, hvis den pågældende læge er sikredes
hidtidige læge.
d) Personer, der efter en midlertidig flytning (højskoleophold, værnepligt m.v.) flytter tilbage, når den pågældende
læge er sikredes hidtidige læge på stedet.
e) Personer, der ved flytning til kommunen ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 praksis inden for en
afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra deres
bopæl (I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør
kommune skal der være mulighed for at vælge mellem
mindst 2 praksis inden for en afstand af 5 km).
Det vil ikke være muligt at undtage fra tilgangsstop i andre
end de ovenfor under punkt a-e nævnte situationer.

1

Regler for udstedelse af sundhedskort og gebyr herfor kan
ses på www.sundhed.dk eller oplyses ved henvendelse i
kommunens borgerservice.
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