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Hovedelementer i ny aftale med praktiserende speciallæger
Der er den 17. september 2021 indgået aftale om ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Praktiserende
Speciallæger. Aftalen er 4-årig og løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.
Opfølgning på vision for speciallægepraksis
Afsættet for den nye aftale er i høj grad den nye vision for speciallægepraksis, og aftalen lægger et solidt fundament for at kunne arbejde videre
med målsætningerne i visionen.
•

Organisering
Aftale muliggør for regionerne i endnu højere grad at understøtte
en bedre brug af den eksisterende kapacitet af praktiserende speciallæger, eks. Ved at gøre det nemmere for regionerne at anvende satellitpraksis. Det sikrer, at regionerne fremadrettet kan
anvende den eksisterende kapacitet til at mindske den geografiske ulighed.

•

Kvalitet
Der er aftalt en ny kvalitetsmodel for speciallægepraksis. Modellen betyder blandt andet, at speciallægerne nu skal arbejde med
kvalitetsudvikling i klynger. Sentinel (program til datafangst) er nu
ved at være udrullet i speciallægepraksis og dermed fortsætter og
udbygges arbejdet med datadrevet kvalitet, ligesom arbejdet med
PRO-projekter også fortsætter.

•

Støttefunktion for almen praksis
Et andet element fra visionen, som også indgår i den nye aftale er,
at speciallægepraksis i langt højere grad end tidligere skal være en
støttefunktion for almen praksis. Det skal sikre, at flere patienter

kan færdigbehandles i almen praksis og ikke sendes til forløb i speciallægepraksis eller på sygehuset. Støttefunktionen kan være enten via. telefon, video eller ét fysiske fremmøde hos speciallægen.
Tilgængelighed
Aftalen sikrer en bedre til gængelighed til speciallægepraksis. Det er aftalt, at der i højere grad skal kunne bruges video og der skal være et telefonkøsystem i klinikken, så patienterne ikke ringer forgæves til speciallægen, når der f.eks. skal bestilles tid.
Herudover er er der også aftalt forbedringer på handicaptilgængeligheden. Det betyder, at alle klinikker nu skal forsøge at gøre noget for at forbedre deres tilgængelighed, hvis det er muligt.
Gennemsigtighed
Speciallægerne har forpligtet sig på at gå ind i et udviklingsarbejde og efter udviklingen ibrugtage en ”kvitteringsfunktion”. Funktionen skal gøre
det muligt for en patient at få hurtig besked om hvilken behandling patienten har fået ved en konsultation. Det skaber gennemsigtighed for borgeren og bedre mulighed for controlling med speciallægerne og de ydelser, som de leverer.
Økonomi
På økonomisiden har speciallægerne i lighed med almen praksis fået midler til at håndtere den demografiske udvikling. Midlerne er dog hæftet op
på tiltag, som reelt sikrer flere behandlede patienter, med fokus på lokale
demografiske udfordringer. Herudover fortsætter modellen med fuld og
automatisk tilbagebetaling i tilfælde af overskridelser af rammen.
Desuden blev der afsat en meget lille økonomi til enkelte tiltag på digitaliseringsområdet. Der er i aftalen desuden fundet midler til at fortsætte
modernisering af specialer i perioden, over den 4-årige periode moderniseres 6 specialer.
Effektiviseringer
Aftalen sikrer at speciallægerne leverer en reel effektiviseringsgevinst til
regionerne på ca. 1 procent årligt svarende til ca. 140 millioner kroner i
perioden. Dette gennem moderniseringer og behandling af flere patienter uden, at rammen øges.
Alt i alt er der tale om en aftale, der fokuserer på at skabe fundamentet
for at der kan arbejdes videre med målsætningerne i den nye vision. Det
er eksempelvis muligheden for at bruge den eksisterende kapacitet bedre
og bredere, sikre høj kvalitet, bedre tilgængelighed og understøttelse af
almen praksis.
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