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Opsplitning af ydelser vedrørende årskontrol i forbindelse
med allergivaccination i speciallægepraksis
I forbindelse med gennemskrivningen af den nye overenskomst for speci‐
allægepraksis, som træder i kraft 1. april 2018, har parterne besluttet at
opsplitte ydelserne vedrørende årskontrol i forbindelse med allergivacci‐
nation for de specialer som har ydelsen. Det drejer sig om specialerne in‐
tern medicin, pædiatri og dermato‐venerologi.
Konkret består opsplitningen i, at der nu laves separate ydelser for hen‐
holdsvis årskontrol ved injektionsbehandling og årskontrol ved tablet be‐
handling.
Opsplitningen har to formål. For det første et statistisk formål, da allergi‐
vaccination er et område, som parterne ønsker at følge udviklingen af me‐
get tæt. For det andet et valideringsmæssigt sigte, da det bliver tydeligere,
hvad de enkelte ydelser kan kombineres med.
Opsplitningen har ingen økonomisk betydning.
De nye ydelsesbeskrivelser er vedhæftet som bilag.

Med venlig hilsen
Lars Mørck Jarl
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Lars Mørck Jarl

Ydelse 5090

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SCIT subcutan immunterapi med injektion)

Ny/eksisterende

Ny rammeydelse.

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i subcutan behandling med hyposensibilisering.
Hyposensibilisering er en 3-5årig behandling, så en gang årligt gøres
status med vurdering af effekten af behandlingen, evt. bivirkninger og
evt. nytilkomne betydende allergier med det formål at beslutte, om
igangværende hyposensibilisering skal fortsættes, den symptomatiske
behandling justeres eller andre udrednings-/behandlingstiltag
iværksættes.

Undersøgelse/behandling

Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år,
priktest og reversibilitetstest.

Særlige forhold

Ydelsen skal udføres i forbindelse med planlagt vaccination.
Ydelsen kan kun kombineres med:
Vaccination 1. allergen (5087)
Vaccination følgende allergen (5089)
Astmakontrol (5091)
Kan ikke kombineres med:
Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi (2113)
Spirometri uden reversibilitet (5092)
Spirometri med reversibilitet (5093)
NO måling (5094)
Lappetest (2218)
Der udføres det antal priktests, som er fagligt indiceret.

Apparatur

Spirometer og apparatur til anafylaksiberedskab.

Uddannelsesbehov

Gældende uddannelseskrav i henhold til rapportens s. 26.

Klinikpersonale
Utensilier

Swaps
Mundstykker til spirometri.

Kvalitetssikring

Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.
Behandlingen skal kontrolleres årligt.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information samt udlevering af
evalueringsskema

Ydelse 5095

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SLIT sublingual immun terapi med tablet)

Ny/eksisterende

Ny rammeydelse.

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i sublingual behandling med hyposensibilisering.

Undersøgelse/behandling

Hyposensibilisering er en 3-5årig behandling, så en gang årligt gøres
status med vurdering af effekten af behandlingen.
Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år.
På baggrund af anamnesenvurderes effekten af behandlingen, evt.
bivirkninger og evt. nytilkomne betydende allergier. På denne
baggrund besluttes det, om igangværende hyposensibilisering skal
fortsættes, den symptomatiske behandling justeres eller andre
udrednings-/behandlingstiltag iværksættes.
Derudover laves priktest og reversibilitetstest.

Særlige forhold

Ydelsen skal udføres i forbindelse med planlagt vaccination.
Ydelsen kan kun kombineres med:
Astmakontrol (5091)
Senere konsultation (0130)
Kan ikke kombineres med:
Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi (2113)
Spirometri uden reversibilitet (5092)
Spirometri med reversibilitet (5093)
NO måling (5094)
Lappetest (2218)
Der udføres det antal priktests, som er fagligt indiceret.

Apparatur

Spirometer og apparatur til anafylaksiberedskab.

Uddannelsesbehov

Gældende uddannelseskrav i henhold til rapportens s. 26.

Klinikpersonale
Utensilier

Swaps
Mundstykker til spirometri.

Kvalitetssikring

Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.
Behandlingen skal kontrolleres årligt.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information samt udlevering af
evalueringsskema

Stk. 2 – Tillægsydelser
Common trunk
Ydelse 2223

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SCIT subcutan immunterapi med injektion)

Ny/eksisterende

Ny tillægsydelse

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i subcutan behandling med hyposensibilisering.
Hyposensibilisering er en 3-5 årig behandling, så en gang årligt gøres
status med vurdering af effekten af behandlingen, evt. bivirkninger og
evt. nytilkomne betydende allergier med det formål at beslutte, om
igangværende hyposensibilisering skal fortsættes, den symptomatiske
behandling justeres eller andre udrednings-/behandlingstiltag
iværksættes.

Undersøgelse/behandling

Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år,
priktest og reversibilitetstest.

Særlige forhold

Ydelsen skal udføres i forbindelse med planlagt vaccination.
Ydelsen kan kun kombineres med




Vaccination 1. allergen (0144)
Vaccination følgende allergen (2222)
Astmakontrol (2328)

Kan ikke kombineres med:





Priktest (2220)
Spirometri uden reversibilitet (2206)
Spirometri med reversibilitet (2207)
NO-måling (2221)

Der udføres det antal priktests, som er fagligt indiceret.
Apparatur

Spirometer og apparatur til anafylaksiberedskab.

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale
Utensilier

Kvalitetssikring

 Swaps
 Mundstykker til spirometri.
Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.
Behandlingen skal kontrolleres årligt.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information samt udlevering af evalueringsskema

Stk. 2 – Tillægsydelser
Common trunk
Ydelse 2225

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SLIT sublingual immun terapi med tablet)

Ny/eksisterende

Ny tillægsydelse

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i sublingual behandling med hyposensibilisering.

Undersøgelse/behandling

Hyposensibilisering er en 3-5 årig behandling, så en gang årligt gøres
status med vurdering af effekten af behandlingen.
Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år.
På baggrund af anamnesen vurderes effekten af behandlingen, evt.
bivirkninger og evt. nytilkomne betydende allergier. På denne
baggrund besluttes det, om igangværende hyposensibilisering skal
fortsættes, den symptomatiske behandling justeres eller andre
udrednings-/behandlingstiltag iværksættes.
Derudover laves priktest og reversibilitetstest.

Særlige forhold

Ydelsen skal udføres i forbindelse med planlagt vaccination.
Ydelsen kan kun kombineres med



Astmakontrol (2328)
Senere konsultation (0130)

Kan ikke kombineres med:





Priktest (2220)
Spirometri uden reversibilitet (2206)
Spirometri med reversibilitet (2207)
NO-måling (2221)

Der udføres det antal priktests, som er fagligt indiceret.
Apparatur

Spirometer og apparatur til anafylaksiberedskab.

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale
Utensilier

Kvalitetssikring

 Swaps
 Mundstykker til spirometri.
Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.
Behandlingen skal kontrolleres årligt.

Patientinformation

Mundtlig og skriftlig information samt udlevering af evalueringsskema

Stk. 2 – Tillægsydelser
Ydelse 2218

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SCIT subcutan immunterapi med injektion)

Ny/eksisterende

Ny tillægsydelse

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i subcutan behandling med hyposensibilisering.
Hyposensibilisering er en 3-5 årig behandling, så en gang årligt gøres
status med vurdering af effekten af behandlingen, evt. bivirkninger og
evt. nytilkomne betydende allergier med det formål at beslutte, om
igangværende hyposensibilisering skal fortsættes, den symptomatiske
behandling justeres eller andre udrednings-/behandlingstiltag
iværksættes.

Undersøgelse/behandling Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år,
priktest og reversibilitetstest (eller ved peak flow, hvis
reversibilitetstest ikke er teknisk mulig for patienten).
Særlige forhold

Ydelsen skal udføres i forbindelse med planlagt vaccination.
Anafylaksiberedskab er påkrævet jf. bilag 4.
Ydelsen kan kun kombineres med
 Allergivaccination, hyposensibilisering med injektion (SCIT)
(subcutan immunterapi) 1. allergen (0146)
 Allergivaccination, hyposensibilisering, med injektion (SCIT)
(subcutan immunterapi) følgende allergen (2217)
 Astmakontrol i forbindelse med allergiforløb (2219)
Kan ikke kombineres med:





Spirometri uden reversibilitet (2203)
Spirometri med reversibilitet (2204)
Måling af NO (nitrogenoxid) i udåndingsluften (2215)
Priktest af børn uden for allergikonsultationsydelser (2216)

Der priktestes med det antal allergener, som er fagligt indiceret.
Apparatur

Spirometer/peakflowmeter.

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale
Utensilier
Kvalitetssikring

Klinikpersonale kan udføre undersøgelsen. Speciallægen tolker
resultatet.
 Swaps
 Mundstykker til spirometri.
Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.

Behandlingen skal kontrolleres årligt.
Patientinformation

Relevant information samt udlevering af evalueringsskema

Stk. 2 – Tillægsydelser
Ydelse 2220

Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering, (SLIT –
sublingual immun terapi med tablet)

Ny/eksisterende

Ny tillægsydelse

Målgruppe/indikation

Patienter, der er i sublingual behandling med hyposensibilisering.

Undersøgelse/behandling Hyposensibilisering er en 3-5-årig behandling. Årskontrol foretages én
gang årligt, hvor der gøres status på behandlingen.
Årskontrollen består altid af anamnese med fokus på det forløbne år.
På baggrund af anamnesen vurderes effekten af behandlingen, evt.
bivirkninger og evt. nytilkomne betydende allergier. På denne
baggrund besluttes det, om igangværende hyposensibilisering skal
fortsættes, den symptomatiske behandling justeres eller andre
udrednings-/behandlingstiltag iværksættes.
Derudover laves priktest og reversibilitetstest (alternativt kan benyttes
peak flow, hvis reversibilitetstest ikke er teknisk mulig for patienten).
Særlige forhold

Ydelsen skal udføres som led i et igangværende vaccinationsforløb.
Anafylaksiberedskab er påkrævet jf. bilag 4.
Ydelsen kan kun kombineres med
 Astmakontrol i forbindelse med allergiforløb (2219)
 Senere konsultation 0130
Kan ikke kombineres med:





Spirometri uden reversibilitet (2203)
Spirometri med reversibilitet (2204)
Måling af NO (nitrogenoxid) i udåndingsluften (2215)
Priktest af børn uden for allergikonsultationsydelser (2216)

Der priktestes med det antal allergener, som er fagligt indiceret.
Apparatur

Spirometer/peakflowmeter.

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale
Utensilier
Kvalitetssikring

Klinikpersonale kan udføre undersøgelsen. Speciallægen tolker
resultatet.
 Swaps
 Mundstykker til spirometri.
Behandlingen udføres i overensstemmelse med guidelines fra Dansk
Allergologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab.
Behandlingen skal kontrolleres årligt.

Patientinformation

Relevant information samt udlevering af evalueringsskema
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