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Høringssvar fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) vedr. ”Strategi for sundheds- og 

psykiatrihuse” 

 

Region Midtjylland har i december 2020 sendt udkast til ”Strategi for sundheds- og psykiatrihuse” i høring. 

FAPS vil gerne takke for muligheden for at bidrage med et høringssvar. I den forbindelse skal FAPS 

bemærke, at regionen med fordel kunne have inddraget de praktiserende speciallæger tidligere i 

processen. 

 

Indledningsvist vil FAPS gerne kvittere for et godt initiativ, som søger at styrke det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. De praktiserende speciallæger er en væsentlig del af det nære 

offentlige sundhedsvæsen og bidrager gerne til at løse problemer i relation hertil såsom fx behandling i 

nærområdet, sammenhæng i tilbuddene, ulighed i sundhed mv. FAPS ser derfor initiativet som særdeles 

relevant og vil gerne bidrage til, at det bliver en succes. 

 

FAPS har i oktober 2020 offentliggjort et visions- og politikpapir med titlen ”Brug de praktiserende 

speciallæger til at styrke det nære sundhedsvæsen”. Derudover har Danske Regioner og FAPS i februar 

2021 lanceret en ny fælles vision for fremtidens praktiserende speciallæger ”En fælles retning”. Begge 

udspil fokuserer på at skabe lighed i sundhed og sikre nære tilbud, herunder bl.a. på muligheden for, at de 

praktiserende speciallæger kan arbejde side om side med de alment praktiserende læger i 

sundhedshusene. Der er rundt om i landet allerede flere eksempler på, at praktiserende speciallæger har til 

huse i samme bygning som alment praktiserende læger. En fælles hverdag giver let adgang til at vende 

faglige problemstillinger, og arbejdsfællesskabet kan give let adgang til akutte og subakutte vurderinger. 

FAPS ser således muligheden for, at de praktiserende speciallæger kan nedsætte sig i sundhedshuse, i 

lighed med de alment praktiserende læger, som en væsentlig styrkelse af det nære sundhedsvæsen. 

 

De praktiserende speciallæger kan udføre alle behandlinger på hovedfunktionsniveau og er derfor et 

alternativ til strategiens tanker om at udflytte hospitalsfunktioner til sundhedshusene. De praktiserende 

speciallæger leverer samme høje faglige kvalitet som på hospitalerne og findes allerede ude i 

nærområderne. Derudover er der i speciallægepraksis den fordel, at patienterne møder samme speciallæge 

hver gang. FAPS vil gerne gå i dialog med regionen om eventuel udflytning af opgaver på 

hovedfunktionsniveau. FAPS har som følge af coronakrisen indgået en aftale med Regionernes Lønnings- og 

Takstnævn om udlægning af sygehusbehandling i de enkelte regioner. De praktiserende speciallæger i 

Region Midtjylland ser således allerede i dag patienter, som ellers skulle være behandlet på regionens 

sygehuse. 

 

FAPS stiller sig til rådighed med eventuelle bidrag til regionens arbejde og ser frem til et godt samarbejde i 

forbindelse med udmøntningen af strategien. 
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