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Lungemedicinske speciallægepraksis

Deltids- og fuldtidspraksis
I Region Midtjylland er der fire lungemedicinske speciallægepraksis.
To af dem er deltidspraksis. Det betyder, at de har et omsætningsloft
på 1.145.336 kr. årligt. Når de i løbet af ét år har fået udbetalt
honorar på dette beløb, må de ikke se flere patienter.
De to øvrige praksis er fuldtidspraksis. Fuldtidspraksis har intet loft
over omsætningen, men er underlagt en såkaldt knækgrænse.
Knækgrænsen betyder, at regionen tilbageholder 40 % af den
omsætning, der ligger udover 4.086.977 kr. Argumentet for en
knækgrænse er, at der gives rabat på de sidste ydelser, da det må
forventes, at diverse faste omkostninger er dækket af beløbet op til
knækgrænsen.
De 2 deltidspraksis ligger i Aarhus og Horsens, mens de to
fuldtidspraksis er lokaliseret i henholdsvis Aarhus og Silkeborg.
Fuldtidspraksis i Silkeborg er en såkaldt delepraksis, hvor to
speciallæger deler en kapacitet. Det vil sige, at de typiske arbejder
ca. halvtids i praksis (de kan dog fordele det anderledes).
De to deltidspraktiserende lungemedicinere og den
fuldtidspraktiserende lungemediciner i Aarhus har ikke ansættelse
ved regionen sideløbende med deres speciallægepraksis.
Med hensyn til de to læger der deler en fuldtidspraksis i Silkeborg, så
er den ene ansat som speciallægekonsulent uden timetal på
Hospitalsenheden Vest, mens den anden er afdelingslæge 10
timer/uge på AUH.
Aktivitet i lungemedicinske speciallægepraksis i Region
Midtjylland
Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at honorar pr. patient er højere i de
to fuldtidspraksis end i de to deltidspraksis. Det skyldes
sandsynligvist, at fuldtidspraksis har mulighed for at behandle lidt
mere komplicerede patienter, da de ikke risikerer, ikke at kunne
færdigbehandle patienterne fordi de løber ind i et omsætningsloft.
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Tabel 1 aktivitet i lungemedicinske speciallægepraksis
2019
Larsen og Poulsen, Silkeborg (fuldtids)
Anne Buus, Aarhus (fuldtids)
Torben Seefeldt, Aarhus (deltids)
Tina Brandt Sørensen, Horsens (deltids)

Antal personer
1.334
1.373
937
817

Honorar
4.411.539
5.303.445
1.665.597
1.637.223

Honorar/pt
3.307
3.863
1.778
2.004

Der skal være opmærksomhed på, at de praktiserende lungemedicinere er forskellige med
hensyn til, hvordan de driver deres praksis og hvilke særlige faglige kvalifikationer, de har.
Da der kun er 2 deltids- og 2 fuldtidspraksis, kan dette være årsagen til den konstaterede
forskel i honorar pr. patient. Det betyder også, at hvis en praktiserende speciallæge sælger sin
praksis, så kan det medføre et andet ydelsesmønster og dermed et andet honorar pr. patient.
På baggrund af ydelsesmønsteret i 2019 ses, at en større andel af patienterne hos de 2
fuldtidspraktiserende speciallæger får allergologiske konsultationer, end det er tilfældet hos de
deltidspraktiserende speciallæger. Disse konsultationer har et højere honorar end almindelige
konsultationer.
Derudover ses, at de fuldtidspraktiserende speciallæger i betydelig større omfang foretager
astmakontroller end det er tilfældet i de 2 deltidspraksis. Dette er en relativ dyr ydelse.
I dag er det muligt at allergivaccinere med tablet for nogle allergier (græs, pollen husstøv). De
2 deltidspraktiserende speciallæger er i stor udstrækning gået over til at bruge denne
vaccinationsform, som er billigere.
Det ses af tabel 2 herunder, at de praktiserende lungemedicinere i stor grad ser patienter fra
de klynger, hvor deres praksis er geografisk placeret. Dog kommer der en del patienter fra
Randersklyngen til lungemedicinerne i Aarhus.
Tabel 2 Patienternes bopælskommune
Klynge
Tina Brandt Sørensen Torben Seefeldt Larsen og Poulsen
Aarhus
74
676
46
Horsens
598
58
107
Midt
8
22
433
Randers
27
118
63
Vest
51
30
672
Syddanmark
Nordjylland
Hovedstaden og
Sjælland

57
7
1

20
19
10

15
9
3

Anne Buus
820
147
63
218
48
36
48
16

Det betyder, at det kan forventes, at lungemedicinerne i Aarhus primært aflaster
Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital, praksis i Horsens aflaster
Regionshospitalet Horsens mens praksis i Silkeborg aflaster hospitalsenhederne Vest og Midt.
Ventetider pr. 7. maj 2020 i lungemedicinske speciallægepraksis
Birger Larsen/Runa Poulsen, Silkeborg: 32 uger
Anne Buus, Aarhus: 8 uger
Torben Seefeldt, Aarhus: 16 uger
Tine Brandt Sørensen, Horsens: 18 uger
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