Kære medlemmer af DIMO.

FAPS har som bekendt indgået en aftale med Danske Regioner, om hvordan vi aktuelt kan aflaste
sygehusene for akutte og subakutte patienter indenfor alle specialer i FAPS-regi. Sygehusene har stort
behov for denne aflastningsmulighed, selvom vi ikke endnu kender det konkrete omfang.
Det er indlysende at FAPS ligesom alle andre parter - både private og offentlige - i såvel sundhedsvæsenet
som i samfundet som helhed skal gøre sit yderste for at hjælpe i den givne situation.
Den bedst tænkelige måde for FAPS, hvorpå vi kan hjælpe det samlede sundhedsvæsen i denne tid, er
netop ved at undersøge og behandle flere patienter i egne klinikker.
Der er ikke forhandlet særskilt økonomi til denne indsats, men vi honoreres for de udførte ydelser på
samme måde, som for alle andre patienter. Der vurderes ikke at være risiko for at den samlede
økonomiramme overskrides, men skulle det ske på grund af den øgede aktivitet i denne sammenhæng, er
regionerne indstillet på at kompensere derfor.
De udnævnte visitatorer, én per speciale/organisation honoreres svarende til Fondens regler for
efteruddannelse via Fonden og belaster ikke den økonomiske ramme for patientbehandling.
Aftalen er kortvarig og har udløbsdato allerede den 30. juni 2020.
Den samlede bestyrelse i FAPS står bag denne aftale og finder, at aftalen har overordentlig stor politisk
betydning for FAPS, som rækker langt længere end varigheden af den aktuelle coronasituation.
Det drejer sig både om fundamentet for den kommende overenskomstforhandling, om det politiske
arbejde med udvikling af det nære sundhedsvæsen og speciallægepraksis placering i den forbindelse, samt
om vores forhold til - og samarbejde med Danske Regioner i bred forstand.
FAPS`s bestyrelse har derfor ikke tøvet med at forpligte alle medlemmer i denne aftale, som derfor skal
opfattes som et midlertidigt tillæg til den generelle overenskomst.
Ikke alle tvivlsspørgsmål kan besvares på forhånd, men aftalen vil blive fulgt fra dag til dag og eventuelle
problemstillinger vil løbende blive drøftet og håndteret.
Jeg vil derfor stærkt opfordre DIMOs medlemmer til at tage godt imod aftalen og solidarisk bakke op om
den gode intention, som ligger til grund.
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