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Visioner for overenskomsten
Overenskomsten skal understøtte RLTN og FAPS' fælles vision for
speciallægepraksis i et samlet sundhedsvæsen
§
§
§
§

Alle borgere skal opleve mere nære tilbud og lettere adgang til specialiseret hjælp
Alle borgere skal have lige muligheder for at modtage specialiseret hjælp i hele landet
Der skal skabes et samlet sundhedsvæsen, hvor de forskellige led understøtter hinanden og hvor
informationerne følger patienterne
Der skal leveres mest mulig sundhed for pengene og skabes et bæredygtigt sundhedsvæsen, som kan
rumme fremtidens udfordringer
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Støttefunktion for almen praksis
§

§

En del af daglig praksis, at Speciallægen skal stille sig til rådighed for og
konferere med almen praksis (telefon, edifact eller video – evt. med
deltagelse af patienten)
Hurtig vurdering af patienter, hvor patienten møder op én gang.
Kriterierne skal aftales nærmere
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Styrket mulighed for at oprette
satellitpraksis
Fleksible muligheder for satellitpraksis. Kan f.eks. aftales:
§ Begrænset ydelseskatalog
§ Åbningstider, antal dage om ugen
§ Geografisk placering
§ Assisterende speciallæge til at drive satellitten
§ Vilkår hvis regionen stiller lokaler og udstyr til rådighed
§ Deling af lokaler med andre specialer
§ Tidsbegrænset kapacitet
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Tilgængelighed
Feriekoordinering
§

Øjenlæger, ønh-læger, hudlæger og gynækologer skal koordinere ferie i sommerferie, juleferie, vinterferie,
efterårsferie og dagene op til påske inden for "ferieringe"

Fleksible åbningstider
§

Alle skal mindst en dag om ugen have åbent udenfor normal åbningstid

Elektronisk tilgængelighed
§

Det er præciseret, at der skal være elektronisk kommunikation med patienter, der allerede er i behandling
(e-mail konsultation, receptfornyelse, tidsbestilling, prøvesvar)

Telefonsystem med kø-funktion
§
§

Der skal anvendes telefonsystemer med kø-funktion.
Speciallægen skal afvikle køen, der venter, når tidsrummet er afsluttet.

Påmindelse om konsultation via sms
§

Det bliver et krav, at patienten får en påmindelse om konsultationen via sms
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Gennemsigtighed og tillidsfuldt
samarbejde
Etiske retningslinjer
§
§
§

Klar adskillelse af behandling under overenskomsten og privat behandling
Der må ikke uopfordret tilbydes en patient hurtigere tid mod privat betaling, hverken telefonisk, på
klinikkens hjemmeside eller ved patientens fremmøde
Der må ikke på reklameres på hjemmesiden vedrørende ydernummeret om, at der tilbydes privat
behandling

Nem og hurtig overblik for borger over modtagne ydelser (kvitteringsfunktion)
§

Igangsættes udredningsarbejde om etablering af elektronisk løsning, som kan give borgerne hurtigt
overblik over den modtagne behandling (Kvitteringsfunktion)

Kendskab og relation
§
§

Obligatorisk deltagelse i introduktionsmøde med regionen
Obligatoriske administrationskursus hos FAPS
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Udlagt hospitalsaktivitet
Udlagt hospitalsaktivitet
§

Eksisterende midlertidige aftale om udlagt hospitalsaktivitet fortsætter som tillægsaftale til
overenskomsten, som regionen kan bruge ved behov.
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Digitalisering mv.
Teknologi og digitale løsninger er en integreret del af hverdagen i
speciallægepraksis
§
§
§
§

Journaldata fra Speciallægepraksis vil indgå i journaldata fra hospitalerne når Sundhedsjournal 3.0 sættes
i drift
Videokonsultation med patient skal være et tilbud
Til støtte for den hurtige og løbende digitale udvikling tilføres Fonden for Faglig Udvikling 5 mio. kr. til
finansiering af it udviklingsprojekter
Støtte fra regionernes datakonsulenter
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Kvalitet
Ny kvalitetsmodel, bl.a.:
§
§
§
§

Oprettes kvalitetsklynger, 2-4 årlige møder (alle med senest udgangen af 2023)
Øget fokus på datadrevet kvalitetsarbejde og indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Forsat arbejde med PRO (patientrapporteret 0utcome) eller andre former for patientinddragelse
Fortsat arbejde med organisatorisk kvalitet mv
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Økonomi
Demografisk udvikling
§

en del af de midler regionerne tilføres som følge af den demografiske udvikling, skal øremærkes
speciallægepraksis (fra 26,3 mio. kr. i 2022 stigende til 98 mio. kr. på landsplan).

§
§

42,6 mio. kr. tillægges den centrale ramme.
55,4 mio. kr. udmøntes regionalt i år 4. Region Midtjyllands andel er godt 21 % = 11,7 mio. kr.
Oktober 2021-niveau (mio. kr.)
Demografimidler
Decentral udmøntning – hele landet
RM's andel af decentral udmøntning

År 1
6,3
1,3

År 2
26,3
5,5

År 3
43,2
9,1

År 4
55,4
11,6

Permanent
55,4
11,6

§

Regionerne forpligter sig til at anvende de decentrale midler til initiativer, der understøtter den fælles
vision og samtidigt bidrager til mere tilgængelighed. F.eks. oprettelse af flere ydernumre, konvertering af
deltidsydernumre til fuldtids, oprettelse af satellitpraksis, ansættelse af assisterende speciallæger mv.

§

derudover er der aftalt et rammeløft på 28,5 mio. kr. om året til moderniseringer og forhøjelse af
minimumsomsætning
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