
Beretning fra FAPS-bestyrelsen 01.01.20 – 03.10.20. 

 Kritikere, og dem er der nogen af, vil nok hævde at min ros til FAPS`s formandskab 

og sekretariat, for deres store arbejde, sidste år på generalforsamlingen – VAR FOR 

MEGET! 

Det var før Covid 19! 

2020 har gjort det klart for rigtigt mange, hvor meget FAPS egentlig arbejder for at 

fremme speciallægepraksis interesser. 

I perioden fra januar til repræsentantskabsmødet i oktober havde vi 3 ordinære 

bestyrelsesmøder med fremmøde i Domus Medica. 

Første møde blev afholdt i januar og andet i begyndelsen af marts. 3.møde var 

sommermødet i staten af juli, som blev afholdt efter alle Corona regler. 

Alle øvrige månedlige bestyrelsesmøder, møder med specialeformændene og lokale 

FAPS formænd, samt en hel del ad hoc møder blev afholdt som videomøder. 

Det har på grund af- men også på trods af Covid 19 - været et meget travlt FAPS 

arbejdsår! 

CORONA-KRISEN  

Om aftenen den 11. marts 2020 lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark 

ned. Vi var mange speciallæger som var i tvivl om, hvad det betød for os. 

 FAPS var samme aften i kontakt med Sundhedsministeriet, der understregede, at 

praktiserende speciallæger var blandt de personalegrupper, der udfører kritisk, 

samfundsvigtigt arbejde. Vi skulle altså ikke lukke vores klinikker. 

 FAPS fik i løbet af det første døgn forhandlet både en videoaftale og en aftale om 

telefoniske ydelser på plads, og det gjorde det muligt for nogle specialer at 

opretholde et relativt højt aktivitetsniveau.  

 Sekretariatet gjorde alt hvad de kunne og arbejdede på alle tider af døgnet og ugen 

for at holde alle medlemmer løbende orientereret om udmeldinger fra 

Sundhedsstyrelsen og andre relevante forhold. Over en 2 måneders periode blev der 

udsendt i alt 37 FAPS Nyt.  



Den linde strøm af informationer gjorde det trygt at være FAPS’er i en svær 

situation.  

I starten frygtede alle ”italienske tilstande”. 

Over 500 praktiserende speciallæger meldte sig på FAPS’ liste over speciallæger, 

som var villige til at forlade deres klinik for at tage ind og hjælpe til på sygehusene. 

Både sundhedsminister Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsens direktør Søren 

Brostrøm kvitterede meget positivt for dette tiltag.  

Samtidig indgik FAPS i forhandlinger med regionerne om en aftale, hvor sygehusene 

kunne udlægge både akutte og subakutte patienter til speciallægepraksis, idet vi 

forudså en situation, hvor sygehusene kun havde ressourcer til Corona-patienter.  

Det blev et intensivt forhandlingsforløb, hvor vi måtte udvikle mange nye løsninger, 

men d. 27. marts var aftalen klar.  

 Selv om anledningen var alvorlig, har aftalen om udlægning af opgaver været et 

gennembrud for FAPS - og noget, som bestyrelsen har arbejdet for i adskillige år. 

Aftalen har mere end noget andet tiltag fra vores side tydeliggjort over for regioner 

og sygehuse, at de har en velfungerende og fagligt velfunderet ekstra kapacitet i den 

del af sundhedssektoren, der udgøres af os praktiserende speciallæger.  

Aftalen om udlagte sygehusydelser blev indgået som en tillægsaftale til 

overenskomsten og gælder for hele sektoren. Det er forskelligt hvor meget aftalen 

er blevet brugt i de forskellige regioner og de forskellige specialer. 

Som I alle ved har aftalen ikke betydet noget for Gynækologisk Speciallægepraksis 

endnu- men aftalen er meget vigtig for FAPS som helhed. 

 For FAPS’ bestyrelse har det været en klar strategi at søge aftalen forlænget, da den 

er med til at understrege, at speciallægesektoren som helhed kan spille en større 

rolle i sundhedsvæsenet. 

I forbindelse med forlængelsen blev aftalen ændret til at omfatte subakutte og 

elektive behandlinger, og det er tydeliggjort at aftalen kan anvendes til 

pukkelafvikling. En meget stor fordel ved aftalen er, at omfanget af de udlagte 



opgaver kan opgøres præcist, fordi der er aftalt en registreringskode (1017), som 

dokumenterer, at der er tale om udlægning fra hospitalet. 

Aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter fået regionernes øjne op for den 

kapacitet, der ligger hos os praktiserende speciallæger. Men vi er oppe imod en 

årelang kultur, hvor man kun har haft øje for sygehussektoren. 

FAPS store og konstante arbejde i hele Covid-19 tiden, har betydet at vi er blevet 

meget mere synlige og har været med til at understrege at Speciallægepraksis har 

en rolle i det fremtidige primære sundhedsvæsen. 

FAPS har i 2020 færdiggjort sit det Visions- og Politikpapir. 

Det er udsendt i FAPS Nyt nr. 75 d.11/9.  

Det danner grundlag forat Danske Regioner har sagt ja til at arbejde med os i en 

FÆLLES visionsproces.  

Vi har altså fået vakt Danske Regioners interesse så meget, at de vil ofre tid på et 

fælles visionsarbejde.  

Og de sender ikke hvem som helst. Danske Regioners formand Stephanie Lose og 

RLTN’s formand Anders Kühnau har deltaget i møder med FAPS og er med til at 

udtænke fælles visioner for speciallægepraksis.  

Fra Danske Regioners sekretariat deltager deres allerhøjeste embedsmand, 

administrerende direktør Adam Wolf, sammen med Rikke Friis fra direktørgruppen. 

Altså ”fra øverste hylde” hele vejen rundt. Det er er rigtig, rigtig vigtigt for vores 

sektor. 

 Danske Regioner virker meget positive. Men de peger også på en række barrierer, 

som der skal arbejdes videre med. 

 

FAPS er nu med i en lang række digitaliserings-fora. 

Hvis speciallægesektoren ikke er med i den digitale udvikling, så bliver vi 

uinteressante og glemt.  

Vi oplever, at vi nu bliver tænkt ind i diverse løsninger på linje med almen praksis. 



 

Vi er også på vej til at blive omfattet af et nationalt IT-projekt, der kaldes ”Det 

samlede patientoverblik”. Det er meningen, at det skal omfatte hele 

sundhedsvæsenet. Det vil betyde, at både patienterne selv og andre behandlere kan 

se alle de bookede aftaler, som patienterne har. Det vil give et nyt og bedre overblik 

over patientens forløb. 

Det var også den særlige Coronasituation, der muliggjorde at speciallægepraksis 

kom på en videoløsning i MinLæge App’en i løbet af få uger  

 

 Min Læge app’en har været et stort scoop for os. Den anvendes nu til videosamtaler 

af almen praksis, speciallægepraksis og kommunerne. Det demonstrerer klart - og 

på en meget konkret måde - over for omverden, at vi sammen udgør det nære 

sundhedsvæsen.  

 

Video app’en fungerer rigtig godt og den bliver hele tiden bedre.  

FAPS er blevet ” medejer” og er med til at finansiere driften, lige som vi er med til at 

træffe beslutninger om videreudvikling. Eksempelvis fik vi efter input fra 

børnelægerne udviklet app’en til at kunne anvendes til børn.  

Ikke alle specialer anvender App`en lige meget, men med tiden vil vi alle finde mere 

anvendelse for den. 

I foråret 2020 fik FAPS etableret en Sentinel-enhed under Sundhed.dk. Det betyder, 

at vi nu kan komme i gang med det datadrevne kvalitetsarbejde. 

 IT-programmet Sentinel, der tidligere har været drevet af almen praksis’ 

kvalitetsenhed Kiap, er nu overdraget til Sundhed.dk, der fremover vil fungere som 

databehandler for speciallægepraksis i relation til Sentinel. IT-programmet fungerer 

allerede i dag i specialerne dermatologi og øjenlægehjælp, hvor programmet på 

baggrund af klinikkernes indberettede data leverer kvalitetsrapporter (overblik over 

klinikkens egne data) tilbage til speciallægen. 



Sundhed.dk vil som databehandler for speciallægerne arbejde tæt sammen med 

eKVIS om at vedligeholde og udbygge Sentinel til at omfatte alle specialer og levere 

de nødvendige redskaber til det datadrevne kvalitetsarbejde i speciallægepraksis. 

Sundhedsjournalen er en del af Sundhed.dk og viser i dag primært sundhedsdata fra 

sygehusene, som kan ses af borgerne selv og af andre behandlere i forbindelse med 

et aktuelt patientforløb. FAPS’ bestyrelse finder det vigtigt, at borgere og andre 

klinikere også kan finde patientoplysninger fra for vores sektor i Sundhedsjournalen. 

FAPS indgår derfor nu i et projekt, der vil føre til at relevante data fra 

speciallægepraksis vil indgå i sundhedsjournalen. Vi har foreslået, at vores epikriser, 

prøvesvar fra analyser i egen praksis og diagnosekoder skal være synlige på 

sundhedsjournalen. FAPS indgår i øjeblikket i en arbejdsgruppe sammen med 

MedCom, Danske Regioner og Sundhed.dk, hvor der arbejdes med en afklaring af, 

om data skal afleveres via Sentinel eller på anden måde. 

Betegnelsen ”Ny kvalitetsmodel” skal ikke forstås sådan, at modellen er fastlagt en 
gang for alle. Betegnelsen skal snarere ses som en ramme, der er dynamisk og som 
kan udvikles og tilpasses i forhold til ændrede behov, når der er enighed om det i 
eKVIS styregruppen eller blandt overenskomstens parter.   

 Udvikling af ny kvalitetsmodel i speciallægepraksis – foregår i en arbejdsgruppe, der 
skal udvikle den fremtidige model for kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis under 
hensyntagen til, at der er en glidende overgang fra det eksisterende til en ny model 
uden slip i grundlaget for kvalitetsarbejdet. 

 

Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra Danske Regioner, 
regionerne, FAPS og eKVIS. 

 

Den nye kvalitetsmodel foreslås at videreføre de eksisterende indsatsområder: 

 Datadrevet kvalitetsarbejde, herunder primært med udgangspunkt i 
benchmark-data, der kan leveres via Sentinel og rapportering til kliniske 
kvalitetsdatabaser 

 Fortsat arbejde med PRO i alle specialer 
 ”Det bedste fra akkrediteringen” – konkret i form af såkaldte kvalitetspakker, 

som stilles til rådighed for nye klynger/faglige fællesskaber 
 

Desuden etableres kvalitetsklynger med inspiration fra almen praksis. 

 

Som i de tidligere år har FAPS en stor kursusaktivitet både med fremmøde og online  



Kurserne evalueres som sædvanligt meget positivt at deltagerne. 

 

I sensommeren startede de indledende forberedelser til forhandlingerne om den nye 
overenskomst. 

 

Der er flere udvalgsarbejder jeg ikke har nævnt, og dertil kommer en daglig drift af en 
forening med 1000 medlemmer i cirka 800 praksisenheder. 

Jeg håber I har fået en fornemmelse af at FAPS´s bestyrelse og sekretariat faktisk 
laver et stort stykke arbejde for vores forening, selv om det måske ikke er noget, man 
tænker over hver dag. 

 

Jeg vil derfor gerne gentage rosen til mine nu forhenværende bestyrelseskolleger og 
sekretariatet, for det store arbejde de udfører, for vores alle bedste. 

HJK   9.jan 2021 

 

 


	Og de sender ikke hvem som helst. Danske Regioners formand Stephanie Lose og RLTN’s formand Anders Kühnau har deltaget i møder med FAPS og er med til at udtænke fælles visioner for speciallægepraksis.
	Fra Danske Regioners sekretariat deltager deres allerhøjeste embedsmand, administrerende direktør Adam Wolf, sammen med Rikke Friis fra direktørgruppen. Altså ”fra øverste hylde” hele vejen rundt. Det er er rigtig, rigtig vigtigt for vores sektor.
	Danske Regioner virker meget positive. Men de peger også på en række barrierer, som der skal arbejdes videre med.
	Hvis speciallægesektoren ikke er med i den digitale udvikling, så bliver vi uinteressante og glemt.
	Vi oplever, at vi nu bliver tænkt ind i diverse løsninger på linje med almen praksis.
	Min Læge app’en har været et stort scoop for os. Den anvendes nu til videosamtaler af almen praksis, speciallægepraksis og kommunerne. Det demonstrerer klart - og på en meget konkret måde - over for omverden, at vi sammen udgør det nære sundhedsvæsen.
	Video app’en fungerer rigtig godt og den bliver hele tiden bedre.
	FAPS er blevet ” medejer” og er med til at finansiere driften, lige som vi er med til at træffe beslutninger om videreudvikling. Eksempelvis fik vi efter input fra børnelægerne udviklet app’en til at kunne anvendes til børn.
	Ikke alle specialer anvender App`en lige meget, men med tiden vil vi alle finde mere anvendelse for den.

