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Rammeydelser for kontrol af anti‐VEGF behandlede patienter
med våd AMD
I moderniseringen af øjenspecialet blev det besluttet, at tilvejebringe et
grundlag for at regionerne kunne udlægge kontrol af anti‐VEGF behand‐
lede patienter med våd AMD til speciallægepraksis. På den baggrund blev
der oprettet en rammeydelse herfor: 5000 ‐ Kontrol af anti‐VEGF behand‐
lede patienter med våd AMD. Det viste sig dog efterfølgende, at der var
et behov for en klarificering af rammeydelsen.
I forhandlingsaftalen af 2. oktober 2017 blev det derfor aftalt, at der skulle
nedsættes en arbejdsgruppe som skulle gennemgå og foretage klarifice‐
ring af eventuelle uklarheder i ydelsesbeskrivelsen for rammeydelse 5000
‐ Kontrol af anti‐VEGF behandlede patienter med våd AMD.
Arbejdsgruppen holdte møde den 22. november 2017. På baggrund af
mødet og efterfølgende faglig dialog blev det på parternes forhandlings‐
møde den 23. december besluttet, at præcisere ydelse 5000 samt at op‐
rette en ny ydelse, ydelse 5056 ‐ Kontrol af anti‐VEGF behandlede patien‐
ter med våd AMD ved symptomer på recidiv. Det forventes, at maksimalt
20‐25 procent af de patienter der får ydelse 5000 vil få behov for ydelse
5056.
Ydelse 5056 omhandler patientgruppen, der er afsluttet fra sygehusafde‐
lingen og fundet relevant til at indgå i rammeydelsen, og som henvender
sig til speciallægen med symptomer på forværring inden den eventuelt
aftalte referenceundersøgelse samt patientgruppen der oplever recidiv
efter at have fået foretaget en referenceundersøgelse (ydelse 5000).
Formålet med rammeydelserne er at give regionerne det bedst mulige
grundlag for en udlægning af Kontrol af anti‐VEGF behandlede patienter
med våd AMD, hvis denne kontrol ønskes udført i speciallægepraksis. Her‐
udover bør begge rammeydelser tiltrædes, hvis en region ønsker, at pati‐
entgruppen skal håndteres i praksis.
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Honorarerne for de to ydelser er som følger:
Ydelse 5000: 470,79 kr. i niveau 1. oktober 2014
Ydelse 5056: 831,98 kr. i niveau 1. oktober 2014
De to ydelser fremgår som bilag til dette OK‐nyt.
Rammeydelserne træder i kraft med det samme.

Med venlig hilsen

Lars Mørck Jarl

Ydelse 5000
Eksisterende
Målgruppe/Indikation

Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med
våd AMD
Ny rammeydelse
Patienter med våd AMD, der har fået foretaget anti‐
VEGF behandling og er i stabil, ikke
behandlingskrævende fase. Der er tale om patienter med
synspotentiale, som er afsluttet af behandlende afdeling
til én referenceundersøgelse, hvor der tages OCTscanning og Fundusfoto i henhold til DOS retningslinje
www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk.

Undersøgelse/behandling

OCT-scanning og fotografisk registrering af patientens
øjenbaggrund. Undersøgelsen udgør reference i forhold
til fremtidige undersøgelser af patienten.
Ved afslutning af patienten sikrer speciallægen, at
patienten har kendskab til egen screening med
Amslerkort eller lignende.
Patienten afsluttes efter én referenceundersøgelse.
Henvender en patient sig hos speciallægen med
symptomer på recidiv i relation til våd AMD behandles
dette via rammeydelse 5056, det forventes, at maksimalt
20-25 procent af patientgruppen vil opleve recidiv.
Ydelserne 0130, 3508 og 3509 er indeholdt i
behandlingen.

Særlige forhold

Efter afslutning fra behandlende øjenafdeling ses
patienten til én referenceundersøgelse 1-3 måneder
efter, at patienten har kontaktet øjenlægen jf. DOS
retningslinje www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk.
Ydelsen dækker begge øjne.
Ydelsen kan ikke kombineres med 0110, 0111, 0112,

2002, 2007, 3505, 3508, 3509.
Apparatur

Basisklinikudstyr, funduskamera, OCT.

Uddannelsesbehov

En forudsætning for anvendelse af ydelsen er, at
speciallægen overfor regionen kan dokumentere
erfaring i anvendelse og tolkning af OCT. Relevant
dokumentation forelægges DØO til godkendelse inden
fremsendelse til regionen. Speciallæger, der har opnået
speciallægeanerkendelse efter 2013, opfylder dette krav,
da det indeholdes i speciallægeuddannelsen.

Klinikpersonale

OCT-scanning og fundusfoto kan foretages af uddannet
klinikpersonale, mens tolkning af
undersøgelsesresultater er en lægefaglig kerneydelse.

Utensilier

Dilaterende dråber.

Kvalitetssikring

Opdaterede retningslinjer skal følges.
Indikation, diagnose og resultater anføres i journalen,
og indberettes, såfremt der kommer landsdækkende
kliniske databaser.

Ydelse 5056
Eksisterende
Målgruppe/Indikation

Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med
våd AMD ved symptomer på recidiv
Ny rammeydelse
Patienter med symptomer på recidiv af våd AMD efter
anti-VEGF behandling. Patienter er afsluttet med
synspotentiale fra behandlende sygehusafdeling og er i
stabil, ikke behandlingskrævende fase.
Recidiv kan forekomme både inden og efter
referenceundersøgelse (ydelse 5000) er foretaget.

Undersøgelse/behandling

Basis øjenundersøgelse. Der foretages en
øjenbaggrundsvurdering, OCT og fotografisk
registrering af patientens øjenbaggrund.
Ydelserne 0110, 2007, 3508, 3509 er indeholdt i
rammeydelsen.

Særlige forhold

Ydelsen dækker begge øjne.

Apparatur

Basisklinikudstyr, funduskamera, OCT.

Uddannelsesbehov

En forudsætning for anvendelse af ydelsen er, at
speciallægen overfor regionen kan dokumentere
erfaring i anvendelse og tolkning af OCT. Relevant
dokumentation forelægges DØO til godkendelse inden
fremsendelse til regionen. Speciallæger, der har opnået
speciallægeanerkendelse efter 2013, opfylder dette krav,
da det indeholdes i speciallægeuddannelsen.

Klinikpersonale

Konsultationen gennemføres af speciallæge. OCTscanning og fundusfoto kan foretages af uddannet
klinikpersonale, men tolkning af undersøgelsesresultater

er en lægefaglig kerneydelse.
Utensilier

Dilaterende dråber.

Kvalitetssikring

Opdaterede retningslinjer skal følges.
Indikation, diagnose og resultater anføres i journalen,
og indberettes, såfremt der kommer landsdækkende
kliniske databaser.

