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Resumé: 

Under Covid-19 epidemien er der blevet åbnet for, at patienter, der er henvist til sygehuset, nu kan 
viderevisiteres til speciallægepraksis. Det er blevet muligt i langt større omfang at afholde telefoniske 
konsultationer med patienterne, og endelig er videokonsultationer blevet en mulighed for patienter i 
speciallægepraksis.  

Der er dermed åbnet nye digitale veje i patientbehandlingen, så patienterne kan behandles det sted i 
sundhedsvæsenet, hvor det giver mest mening. 

I forbindelse med CIVID-19 epidemien oplevede mange sygehuspatienter, at deres behandlinger blev 
udskudt. For at aflaste de voksende ventelister på sygehusene, indgik Danske Regioner (DR) og FAPS en 
aftale om udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis og aftaler om brug af videokonsultationer og 
udvidede telefoniske konsultation. 

Der blev hurtigt opsat en løsning, der vendte det digitale informationsflow for patienten med henvisninger 
fra sygehuse til speciallægepraksis, så det blev muligt for sygehusene at henvise patienter til 
speciallægepraksis, inden for hvert af de 15 praksisspecialer. 

Aftalen har understreget, at speciallægepraksis for mange patienter kan være et tilbud på linje med 
sygehusbehandling, og at patientflowet i sundhedsvæsenet kan forbedres gennem et tættere samarbejde 
mellem sygehuse og speciallægepraksis. Ligesom brugen af videokonsultationer kan nå lang flere patienter, 
som ellers ikke ville blive set. 

Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg: 

1. Hvordan COVID-19 har åbnet for et bedre samarbejde mellem sektorer til fordel for patienterne 

2. Hvordan en af de digitale løsninger, der er fulgt i kølvandet på COVID-19, har givet os muligheder 
for at løfte patientbehandlingen derhen, hvor den giver mest mening på et givent tidspunkt og 
dermed skabe aflastning af sygehusene 

3. Hvorfor det er vigtigt, at vi holder fast i det digitale momentum, pandemien har givet 
sundhedsvæsenet, og hvilke muligheder der er i fremtiden 
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