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Midlertidig aftale om anvendelse af telefonkonsultation i
forbindelse med corona-epidemien
RLTN og PLO har indgået en midlertidig aftale om anvendelse af telefonkonsultation i almen praksis i dagtid. Aftalen træder i kraft dags dato (16.
marts 2020).
Aftalen giver almen praktiserende læger mulighed for at anvende telefonkonsultation frem for en fysisk konsultation eller besøg for at mindske
spredningen af COVID-19 samt for i videst muligt omfang at opretholde
adgangen for patienter til almen praksis i den aktuelle situation med
mange borgere smittet med COVID-19 i Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Hovedsigtet med aftalen er, at behandling af patienter ligeledes kan foregå via telefon i stedet for ved fysisk fremmøde eller video i de tilfælde,
hvor den praktiserende læge vurderer det relevant, og hvor det er muligt.
Det er forventningen, at telefonkonsultationer efter denne aftale erstatter konsultationer, der ellers ville være blevet gennemført ved fysisk
fremmøde, sygebesøg og årskontroller der ikke bør udskydes.
Telefonsamtaler med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer (0201) er ikke omfattet af aftalen og afregnes på sædvanlig
vis.
En telefonisk konsultation som erstatter et fysisk fremmøde (0101) eller
et sygebesøg, afregnes og honoreres som en almindelig konsultation med
0101 + registreringsydelse 1002.
Årskontrol (0120) kan ligeledes afvikles telefonisk, såfremt årskontrollen
ikke bør udskydes. Telefonisk årskontrol afregnes med ydelse 0120 samt
registreringsydelse 1003.
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Når konsultationer afvikles telefonisk, vil der ikke være mulighed for, at
patienterne anvender sundhedskort. Lægerne skal derfor registrere med
en g-markering.
Aftalen er af praktiske grunde ikke underskrevet, men gælder fra dags
dato.
Flere grundydelser samme dag i forbindelse med aftalen
Det er udgangspunktet, at der kun kan afregnes én planlagt kontakt pr.
dag pr. patient, også selv om konsultationen gennemføres hos to forskellige behandlere i praksis (eksempelvis hvor patienten har en tid hos lægen
og en anden tid hos sygeplejersken). Det skyldes, at en kontakt kan indeholde en eller flere helbredsmæssige problemstillinger.
En undtagelse til udgangspunktet er, at der kan afregnes for to grundydelser på samme dag, hvis patientens behov for lægehjælp, som det fremstod ved første konsultation, er imødekommet, men helbredssituationen
senere samme dag udvikler sig således, at der opstår behov for endnu en
grundydelse – fx forværring i tilstand eller akut opstået problem. Forværringen eller det akut opståede problem kan også opstå før den planlagte
kontakt.
En anden undtagelse til udgangspunktet er, at der kan afregnes for en
grundydelse og senere samme dag for en telefonkonsultation (0201) eller
e-konsultation (0105), hvis patienten henvender sig med et tillægsspørgsmål eller om et helt andet spørgsmål.
Undtagelsen betyder, at hvis en patient ringer eller skriver flere gange på
samme dag, tidsmæssigt uafhængigt og om forskellige emner, kan der afregnes for flere telefonkonsultationer/e-konsultationer på samme dag.
Det er derfor aftalt, at flere grundydelser samme dag ikke afvises, hvis de
finder stede med flere timers mellemrum.
Beskrivelsen af forståelsen af, hvornår der kan afregnes flere grundydelser samme dag er udelukkende gældende, så længe der er behov for ekstraordinære tiltag, som følge af Covid-19. RLTN har forbeholdt sig ret til at
definere, hvornår der ikke længere er en ekstraordinær situation.
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Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
om anvendelse af telefonkonsultation i forbindelse med corona-epidemien
Baggrund
Ved nærværende aftale iværksættes nedennævnte tiltag for at mindske
spredningen af coronasmitte samt for i videst muligt omfang at udnytte
kapaciteten i almen praksis mest optimalt i den aktuelle situation med
mange coronasmittede i Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Hovedsigtet med aftalen er, at behandling af patienter kan foregå via telefon, eller via videokonsultationer jf. aftale af 13. marts 2020 om honorering af videokonsultation, i stedet for ved fysisk fremmøde i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om patientkontakter i den aktuelle situation og for at optimere anvendelsen af kapaciteten i almen praksis.

Telefoniske konsultationer i almen praksis
Det er således ekstraordinært aftalt,
Ad 0101 Konsultation:
•
•
•
•
•

At en telefonisk konsultation, som erstatter et fysisk fremmøde (0101)
eller et sygebesøg, afregnes og honoreres som en almindelig konsultation med 0101 + samt registreringsydelse 1002.
At der anvendes en g-markering frem for p-markering, da patienter
ikke kan fremvise sundhedskort ved telefoniske konsultationer.
At telefonkonsultation som erstatter fysisk fremmøde kan gennemføres, hvis den praktiserende læge vurderer, at gennemførelse af konsultationen pr. telefon giver fagligt mening.
At praksispersonale, som normalt udfører konsultationer, ligeledes kan
gennemføre dem pr. telefon, såfremt det giver fagligt mening.
At telefonsamtaler med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer, fortsat honoreres med ydelse 0201 og at det ikke er

•

denne slags kontakter, som kan erstattes af 0101-ydelse + registreringsydelse.
At telefoniske henvendelse, som resulterer i en aftale om, at patienten
behandles af lægen eller klinikpersonalet senere samme dag, anses
som en uhonoreret tidsbestilling.

Ad 0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats:
Af hensyn til at mindske smitterisikoen for kronisk syge patienter, selv
uden luftvejsinfektion, bør de som hovedregel ikke ses i konsultationen,
medmindre der er særlige forhold, som gør, at det er vigtigt ved fremmøde at få vurderet et helbredsproblem, som ved udsættelse kan true
deres helbred.
På denne baggrund er det aftalt,
•
•
•

At årskontroller, som ikke bør udskydes, kan afvikles pr. telefon.
At en telefonisk årskontrol afregnes med ydelse 0120 samt registreringsydelse 1003.
At der ligeledes anvendes en g-markering frem for p-markering, da patienter ikke kan fremvise sundhedskort ved telefoniske konsultationer.

De almindelige overenskomstmæssige vilkår for brug af ydelse 0120 er
fortsat gældende.
Monitorering
Parterne er enige om at følge udviklingen i telefoniske konsultationer efter denne aftale, hvorfor der er aftalt en særlig registreringsydelse, når
telefoniske konsultationer anvendes i stedet for fysisk fremmøde.
Parterne vil ligeledes følge udviklingen i den almindelige telefonkonsultationsydelse (0201).
Ikrafttræden
Denne midlertidige aftale træder i kraft den 16. marts 2020 og kan af
begge parter opsiges med et varsel på 14 dage.

København den 16. marts 2020
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