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Den fælles vision for speciallægepraksis

• Speciallægerne som en central del af det samlede nære 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 ét 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   



Hvordan gik det så?

• Kvalitetsområdet og digital udvikling 89,7 mio. kr.

• Rammeløft til moderniseringsmidler 22,6 mio. kr.

• Rammeløft til meraktivitet 42,5 mio. kr.

• Rammeløft til øget minimumsomsætning 5,9 mio. kr.

• Rammeløft – decentral udmøntning 55,4 mio. kr.
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Digital tilgængelighed 

• Styrket tilgængelighed til speciallægepraksis 
for patienten
• Video, telefoni, tolke, SMS-påmindelser

• Øgede og fleksible konsultationsmuligheder 
• Videokonsultation

• Faglig konferering med almen praksis

• Covid-aftalen gøres permanent
• Afregning og ydelseskoder



Cyber- og informationssikkerhed

• Speciallægepraksis som en del af det samlede 
sundhedsvæsen og det er centralt at sikkerheden er 
til stede i alle led, i alle sektorer.

• Løft af cyber- og informationssikkerhed i 
speciallægepraksis
• Udbygning af det nuværende videns- og kompetenceniveau i 

den kommende overenskomstperiode. 

• Tæt kontakt mellem parterne omkring at få 
speciallægepraksis omfattet af den kommende 
nationale organisering omkring Security Analytics 
Center (SAC). MedCom nævnes eksplicit som mulig 
ansvarlig aktør for dette arbejde



Ny kvalitetsmodel i speciallægepraksis

• Etablering af kvalitetsklynger

• Datadrevet kvalitetsarbejde og indrapportering til 
kliniske kvalitetsdatabaser og LPR3

• Fortsat blik for patientinddragelse (fx PRO)

• Udpluk fra den gamle akkrediteringsmodel hvor det 
giver mening



Øvrig digitalisering, v. Tom Høg Sørensen

• Sentinel, Sundhedsjournal 3.0, LPR3 og RKKP

• Støtte fra datakonsulenter

• "Et samlet patientoverblik" deling af aftaler 
inden udgangen af 2021

• Der skal skabes rum til løbende at udvikle og 
implementere nye innovative teknologiske og 
digitale løsninger i speciallægepraksis

• Foreningen af Speciallæger og Praktiserende 
Lægers Organisation indgår i et samarbejde 
om at lave en fælles digital telefonbog

• Kvitteringsfunktion i Min Læge, så patient og 
læge er afstemt med, hvad der er foretaget 
ved konsultationen

• PRO skemaer fra patienter via WebPatient



Tak for ordet


