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Jeg skal fortælle om, hvad der er sket i Sygefonden i perioden siden sidste 

repræsentantskabsmøde i oktober 2020. Og det vil jeg gøre anderledes end jeg 

plejer. Nemlig uden powerpoints! 

 

Sidste gang var jo et virtuelt møde, og alt var meget præget af Corona-pandemien.  

Sygefonden var på vej til det dyreste udbetalingsår nogensinde, og der havde på 

tidspunktet for repræsentantskabsmødet været rigtig mange sygemeldte i forhold til 

et gennemsnitligt år.  

 

Nu har vi de endelige tal for 2020. Der blev i alt udbetalt sygehjælp til 169 

speciallæger, hvor der til sammenligning et typisk år udbetales sygehjælp til mellem 

110 og 120 sygemeldte speciallæger. Det vil sige at lige knapt 17% af alle 

praktiserende speciallæger med ydernummer fik hjælp fra Sygefonden i 2020. 

 

Heldigvis endte 2020-året ikke så dyrt, som vi frygtede på det virtuelle 

repræsentantskabsmøde. På det tidspunkt regnede vi med at ende med at udbetale 

58 mio. kr. i sygehjælp, men det blev – som I kan læse i den skriftlige beretning – 

”kun” til 51,7 mio. kr. i udbetalt sygehjælp.  

 

Corona har ikke præget Sygefondens udbetalinger her i 2021 – selvom vi kunne se 

en stigning i infektiøse sygdomme tidligt på året.  

 

Når man har registreret sig syg med ”infektiøse sygdomme”, har sekretariatet altid 

bedt om testsvar. Det har vi gjort for blandt andet at kunne hjælpe FAPS med 

oplysninger om, hvorvidt der var indikationer på at praktiserende speciallæger som 
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helhed, eller specielle grupper af praktiserende speciallæger, hyppigere blev ramt 

pga. Covid-19 end andre. Dette har ikke været tilfældet. 

  

Sygdom kan man normalt ikke forudse, og vi lægger derfor ikke budget i 

Sygefonden. På trods af et dyrt 2020, har Sygefonden en god økonomi, og kan godt 

tåle de her store udsving i sygehjælpsudbetalingerne.  

 

I 2021 har de enkelte sygehjælpsudbetalinger indtil nu ikke været så store. 

Vi forventer derfor at de endelige udbetalinger for 2021, bliver en del under de lige 

knapt 38 millioner kr. som var gennemsnittet for perioden 2014-2019. 

2021 forventer vi lander på under 30 millioner kr. 

 

I år er der desværre også 2 af vores kolleger, der er afgået ved døden, mens de 

fortsat var aktive i praksis. Sygefonden udbetaler i den forbindelse en 

dødsfaldsydelse, som udbetales til boet – og altså ikke til klinikken, som alle andre 

ydelser fra Sygefonden altid udbetales til. 

 

Sygefondens primære udbetalinger går til almindelig sygehjælp, som man i 

udgangspunkt kan få udbetalt i op til 120 hverdage – dvs. et halvt år.  

Er man fortsat sygemeldt, er der mulighed for at søge om fortsat udbetaling af 

sygehjælp i yderligere 120 hverdage efter nærmere fastsatte bestemmelser.  

 

Heldigvis rammer ganske få medlemmer loftet på 240 fraværsdage i Sygefonden. 

Men jeg vil alligevel opfordre til, at I kigger jeres forsikringer igennem for at se, 

hvordan I er dækket ved langvarig sygdom. 
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Henvendelser 

Jeg har spurgt Sygefondens sekretariat om, hvad det er, I som medlemmer 

henvender jer om.   

 

Teknisk bistand 

Der er opringninger om det tekniske vedrørende registrering af fravær og 

anmodning om refusion, samt de bilag, der skal med. 

 

Fra 1. januar 2020 har det været et krav at vedhæfte omsætningsdokumentation fra 

lægesystemet i sin ansøgning for at kunne få udbetalt sygehjælp. Dette gælder også 

for nul-omsætning.  

 

Ikke alle kender deres lægesystem godt nok til f.eks. at kunne trække omsætning ud 

for enkelt-dage eller for en nul-omsætning. Hvordan det skal gøres, kan jeres 

lægesystems support hjælpe med.  Især de med delvis sygemelding har brug for at 

kunne trække omsætningsdokumentation for enkeltdage. 

 

Deltids fravær 

Når man er gået i gang på deltid, kan det nemlig bedst betale sig, at man holder øje 

med om den daglige klinikomsætning ligger under eller over det sygehjælpsbeløb, 

man modtager, når man er fuldtidssygemeldt. Det er måske en smule besværligt, 

men det er eneste metode, hvis man skal udnytte udbetalingsmulighederne fuldt 

ud. 

 

Delvis sygehjælp beregnes som differencen mellem det beløb, man ville modtage, 

hvis man var fuldtidssygemeldt, og det beløb klinikken har omsat for på den delvise 
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arbejdsdag. Derfor skal der også kun registreres fravær på de dage, hvor klinikken 

har omsat for mindre end fuldtidssygehjælpsbeløbet, og dermed også kun 

indsendes omsætningsdokumentation for de fraværsdage, der søges refusion for. 

 

Men kontakt endelig fondssekretariatet, som altid er klar til at hjælpe. 

 

Plejeorlov 

Der er også henvendelser om f.eks. muligheden for at være fraværende i praksis 

med refusion, hvis ens nære bliver ramt af sygdom. 

 

Sygefonden har mulighed for at tildele plejeorlov efter en konkret ansøgning. Der 

bevilges normalt for en periode på op til 3 måneder, og typisk til praktiserende 

speciallæger med terminal syg partner eller til praktiserende speciallæger, der skal 

indlægges med sygt, hjemmeboende barn. 

 

Der ydes ikke plejeorlov i forbindelse med fravær pga. syge forældre.  

 

Kontakt til sekretariatet 

Det er altid en god idé at kontakte sekretariatet, hvis I er det mindste i tvivl om, 

hvorvidt I kan være berettiget til sygehjælp. Primært Birgithe Kunkel, men også Mie 

Dam, er klar til at hjælpe, og vil gøre hvad der er muligt, for at få præcis jeres 

situation til at passe ind i udbetalingsbestemmelserne.  

 

I det hele taget hører vi, at det er en stor hjælp at være i kontakt med Sygefonden 

under en sygemelding. Telefonisk eller via mail. Det er rart at blive betrygget i, at 

der er styr på sagerne, så man kan koncentrere sig om at blive rask. 
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Ferie 

Når vi nærmer os sommerferien, er der også en del henvendelser vedrørende fravær 

og ferie. Som f.eks.: ”hvorfor kan jeg ikke få sygehjælp, når jeg er syg i ferien? jeg 

kan jo ikke holde ferie?” 

 

Sygefondens kerneopgave er at yde økonomisk støtte på grund af et uplanlagt 

omsætningstab pga. fravær – her oftest sygdom.  

 

Ferie er i sagens natur en planlagt fraværsperiode, hvor der ikke er budgetteret med 

en omsætning. 

 

Derfor indførte bestyrelsen pr. 1. januar 2019 en bestemmelse om, at der ikke ydes 

sygehjælp i forbindelse med planlagt fravær. Dog med den undtagelse, at hvis man 

bliver syg i ferien, og husker at anmelde rettidigt, kan karensperioden (5 hverdage) 

godt indeholdes i ferieperioden. Det vil sige, at hvis man fortsat er syg den dag, hvor 

man skulle være begyndt i praksis efter ferien, så vil udbetaling af sygehjælp starte 

fra denne dato. 

 

Denne feriebestemmelse blev indført, fordi udbetalingsbestemmelserne skal 

afspejle Sygefondens kerneopgave. 

 

Stress 

I plejer at se en powerpoint over top 5 sygdomsområder. Det får I så ikke at se i år. 

 

Men jeg kan fortælle, at sygdomsområdet ”psykiske lidelser, herunder stress” 

fortsat ligger i top 5. Det er typisk ikke det sygdomsområde, hvor der er flest 
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sygemeldte, men derimod det sygdomsområde med flest fraværsdage. 

 

Henvendelser om dette emne kan f.eks. være fordi man har brug for lidt sparring 

omkring mulighederne for at deltids sygemelde sig i en periode – og altså ikke starte 

med at være fuldtidssyg. Eller sparring om reglerne for vikar, assisterende 

speciallæge eller måske har man forsøgt at sælge praksis, men ikke fundet en køber. 

Fondssekretariatet hjælper så meget de kan, og henviser videre til FAPS-

sekretariatet, når det er nødvendigt. 

 

Måske skal man tale med Mette Krøigaard, som er FAPS’ernes erhvervspsykolog. 

Betalt af Sygefonden. Man behøves dog ikke gå gennem sekretariatet for at få 

kontakt til Mette. Hendes kontaktoplysninger står på vores hjemmeside: 

sygefonden.dk  

 

 

Pjece 

Sidste år nævnte jeg, at Sygefonden var i gang med at lave en pjece.  

Den blev udsendt til alle praktiserende speciallæger med ydernummer medio april. 

Alle modtog 2 stk. da tanken er, at man kan have 1 derhjemme og 1 i praksis. Alle 

medlemmer blev opfordret til at gennemgå pjecen med ens nære, så de er 

orienterede om reglerne, og kan hjælpe, hvis man ikke selv er i stand til det. 

 

Nu sendes pjecen - sammen med den trykte overenskomst - til alle nye medlemmer. 

 

Jeg håber, I har fundet den nyttig.  

Skulle den være blevet væk fra jer, så kan den også læses på vores hjemmeside. 



FAPS’ repræsentantskabsmøde 2021 
5.0 Beretning fra FAS’ Fond 

2016-6183/BK 
 

7 
 

Vi arbejder nu med en anden digital pjece, hvor vi vil forsøge at samle gode råd til at 

holde os i topform. Den forventer vi er klar en gang i det nye år. 

 

Møder 

På Sygefondens næste bestyrelsesmøde ultimo november gennemgår vi blandt 

andet udbetalingsbestemmelserne. Det gør vi hvert år med henblik på om der 

eventuelt skal laves ændringer, der så kan træde i kraft ved årsskiftet. 

 

Vi er altid åbne for idéer, hvis I f.eks. har ønsker til nye ydelser, Sygefonden skal 

dække. Så bare skriv til os, eller kom op på talerstolen nu. 

 

Tak. 

 

Peter Tingsgaard 

Formand 

 

 

 

 

 


