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Med baggrund i en afgørelse truffet af Speciallægelandssamarbejdsud‐
valget har parterne fundet det relevant at præcisere to ydelser i øjenlæ‐
gespecialet. Præciseringen har virkning fra og med den 1. september
2017.
Det drejer sig om ydelse 3009 Operation for dermatochalasis palpebrae
‐ overskydende hud på øjenlågene og ydelse 3018 Septumplastik. Det
præciseres i ydelsesbeskrivelserne, at disse to ydelser alene kan anven‐
des til indgreb på øvre øjenlåg. Ny tekst er angivet med fed.
Reviderede ydelsesbeskrivelser er indsat nedenfor. Der henvises i øvrigt
til OK‐Nyt ‐ Praksis nr. 020‐15 ‐ Modernisering af øjenspecialet.

Med venlig hilsen
Cecilie Heerdegen Leth

Side 2

Ydelse 3009

Operation for dermatochalasis palpebrae (overskydende hud på
øjenlågene)

Eksisterende

Eksisterende

Målgruppe/Indikation

Patienter som opfylder den funktionelle indikation svarende til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ydelsen kan alene anven‐
des til indgreb på øvre øjenlåg.

Undersøge/behandling

Operativ fjernelse af overskydende øjenlågshud og evt.
orbicularismuskulatur.

Særlige forhold

Ekstern fotodokumentation.
Ydelsen kan tages én gang pr behandlingsdag og 3109 (følgende)
kan tages på andet øje.
Dobbeltsidige indgreb udføres samme dag med mindre særlige
forhold gør sig gældende.
Ydelsen kan ikke kombineres med Septumplastik (3018).

Apparatur

Kirurgisk apparatur, afdækning, lokal anæstesi, sterilisationsudstyr,
digitalkamera.

Uddannelsesbehov

Erfaring med denne type af kirurgisk indgreb.

Klinikpersonale

Indgrebet er en lægelig kerneydelse, og kan ikke varetages af
klinikpersonale.

Utensilier

Anæstesi, sprøjte, kanyle, sutur, sterile handsker, steril afdækning,
øjenklap, kittel, huddesinfektion, lejepapir m.v.

Kvalitetssikring

Præoperativ fotodokumentation. Overholdelse af
hygiejneprocedurer.
Indikation, diagnose og resultater anføres i journalen. Når national
database findes, indberettes der til denne.
http://www.dansk‐oftalmologisk‐selskab.dk.
I henhold til sundhedsstyrelsens generiske målepunkter.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information, samtykke.

Side 3

Ydelse 3018

Septumplastik

Eksisterende

Ny

Målgruppe/Indikation

Patienter med behov for kirurgisk opstramning af septum orbitale,
hvor frembulende orbitalt fedt på øjenlågene, giver gener.
Ydelsen kan alene anvendes til indgreb på øvre øjenlåg.

Undersøgelse/behandling

Opstramningen af septum orbitale

Særlige forhold

Ydelsen kan tages én gang pr. behandlingsdag, og 3118 (følgende)
kan tages på andet øje.
Dobbeltsidige indgreb udføres samme dag med mindre særlige
forhold gør sig gældende.
Ydelsen kan ikke kombineres med Operation for dermatochalasis
palpebrae (overskydende hud på øjenlågene) (3009)

Apparatur

Kirurgisk udstyr, sterilisationsudstyr.

Uddannelsesbehov

Erfaring med typen af kirurgisk indgreb.

Klinikpersonale

Indgrebet er en lægelig kerneydelse, og kan ikke varetages af
klinikpersonale.

Utensilier

Anæstesi, sprøjte, kanyle, sutur, sterile handsker, steril afdækning,
kittel, huddesinfektion, lejepapir m.v.

Kvalitetssikring

Overholdelse af hygiejneprocedurer.
Indikation, diagnose og resultater anføres i journalen. Når national
database findes, indberettes der til denne.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information, samtykke.

