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Skriftlig beretning fra FAS’ Fond regnskabsår 2021 

 

Den skriftlige beretning er en kort, faktuel gennemgang af regnskabsåret 2021, herunder også en 

orientering om bestyrelsens sammensætning og målsætning. 

 

Sygefondens regnskab for 2021 

Indbetalingerne fra regionerne for 2021 blev på godt 46,6 millioner kr. mod knapt 45 millioner kr. i 

2020. De finansielle indtægter endte på godt 8,7 millioner kr. i 2021 mod knapt 5,4 millioner kr. i 2020.  

 

Udgifterne til syge- og dødsfaldshjælp var i 2021 ikke påvirket af nær så mange covid-19 sygemeldte 

speciallæger som i 2020. Udbetalingerne endte på lige godt 36,8 millioner kr. til i alt 133 sygemeldte 

speciallæger, hvilket er 14,9 millioner kr. mindre end i corona-året 2020, hvor der blev udbetalt refusion 

til i alt 169 sygemeldte speciallæger.  

 

Øvrige udgifter er på nogenlunde samme niveau som i 2020, dog steg udgiften til møder til niveau som 

i 2019, da bestyrelsen mødtes fysisk igen i 2021. 

 

Årets resultat for 2021 endte med et overskud på 15 millioner kr., mod et underskud på godt 4,6 

millioner kr. i 2020.  

 

Sygefondens egenkapital er pr. 31. december 2020 på 158.409.802 kr. mod en egenkapital på 

143.349.562 kr. året før. 

 

Det underskrevne, reviderede årsregnskab for 2021 vil være tilgængeligt på Foreningen af Praktiserende 

Speciallægers repræsentantskabsmøde lørdag den 8. oktober 2022.  

 

Lidt statistik  

På de nedenstående grafer ses en månedsvis opgørelse over, dels hvor mange speciallæger, der har 

modtaget sygehjælp ifm. sygdom eller orlov de sidste 6 år til og med juli måned 2022, dels hvor store 

beløb Sygefonden har udbetalt hver måned for samme periode. 
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I 2021 var de 136 sygemeldte speciallæger syge i gennemsnit 34 hverdage. I Corona-året 2020 var 

gennemsnittet på 36 fraværsdage hver til de 171 sygemeldt speciallæger (inkl. de 5 karenshverdage). 

 

 
 

I 2021 blev der i gennemsnit udbetalt 270.500 kr. til hver sygemeldt speciallæge, mod knapt 302.000 kr. 

i gennemsnit til hver sygemeldt speciallæge i 2020. 

 

Bestyrelsens sammensætning, mødestruktur og administration 

Der er ikke sket ændringer i bestyrelsens sammensætning siden sidste repræsentantskabsmøde i oktober 

2021. Bestyrelsen består af speciallæge i otologi Peter Tingsgaard (formand), speciallæge i 

ortopædkirurg Michael Lohmann, speciallæge i reumatologi Jannie Beier og speciallæge i psykiatri 

Svend Erik Tind. 
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Medlemmerne vælges for to år, og kan genvælges 2 gange. På det kommende repræsentantskabsmøde i 

FAPS den 8. oktober 2022 er Peter Tingsgaard og Svend Erik Tind på valg. Peter Tingsgaard kan ikke 

genvælges, da hans funktionsperiode udløber (6 år). Svend Erik Tind kan genvælges for en sidste toårig 

periode, og han er villig til genvalg. 

 

Bestyrelsen holder møder efter behov, men der er fastsat to ordinære bestyrelsesmøder om året – se 

Lægeforeningens mødekalender for datoer. I forlængelse af efterårets bestyrelsesmøde afholdes et 

længere mere uformelt møde, hvor bestyrelsen diskuterer muligheder for/nødvendigheden af 

eventuelle nye tiltag samt eventuelle justeringer af nuværende bestemmelser. Sygefondens 

erhvervspsykolog, Mette Krøigaard, deltager i dette møde. 

 

Fondens revisor fra Ernst & Young deltager på det bestyrelsesmøde, hvor regnskabet godkendes. 

 

Fondens investeringsrådgiver fra Lægernes Pension og Bank deltager altid i efterårets bestyrelsesmøde, 

med henblik på at orientere bestyrelsen om det forgangne år, samt præsentere forslag til 

investeringsstrategien for det kommende år.  

 

Fondens administration varetages af Birgithe Kunkel (sygehjælpsudbetalinger) og Lotte Aakjær Jensen. 

 

Bestyrelsens målsætning 

Sygefondens bestyrelse har tidligere vedtaget, at størrelsen af egenkapitalen altid skal svare til mindst 2 

års sygehjælpsudbetalinger. Det er også vedtaget, at der ikke besluttes større ændringer i 

udbetalingsbestemmelserne, før udgiften til sygehjælpsudbetalinger mindst 2 år i træk har været tæt på 

målsætningsgrænsen. 

 

Grafen over udbetalinger ift. egenkapital viser, at der er store forskelle fra år til år.  

Selv i de dyre udbetalingsår holder de samlede sygehjælpsudbetalinger sig under målsætningen på 50%. 

Bemærk at grafen starter på 15%. 
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Og her en graf over udviklingen i egenkapitalen set i forhold til sygehjælpsudbetalingerne i perioden 

2011-2021. 
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