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Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har
indgået vedlagte aftaler om mulighed for brug af video‐ og telefonskon‐
sultationer i fysioterapipraksis.
Aftalerne er indgået som en del af beredskabet i forbindelse med den
aktuelle situation med coronasmitte i Danmark, for at mindske spred‐
ningen af coronasmitte samt for i videst mulige omfang at opretholde
adgangen til kiropraktisk behandling af patienter i den aktuelle situation
med mange coronasmittede i Danmark.
Aftale om brug af telefon‐ og videokonsultationer
Hovedsigtet med aftalen er, at patienter kan tilbydes rådgivning og vej‐
ledning via telefon eller video i stedet for ved fysisk fremmøde i alle de
tilfælde, hvor kiropraktoren vurderer det relevant, og hvor det er muligt.
Det er ikke en forudsætning at patienten skal være set til en forundersø‐
gelse i klinikken, inden der kan rådgives og vejledes via telefon eller vi‐
deo.
På begge specialer anvendes ydelse 4110 (telefon‐ og videokonsulta‐
tion), som suppleres med registreringskoden 1070 når der er tale om en
telefonkonsultation og 1071 når der er tale om en videokonsultation jf.
vedhæftede aftale.

Der er tale om midlertidige aftaler.
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Midlertidig aftale om anvendelse af telefon- og videokonsultation i forbindelse med COVID-19 dansk
Baggrund
Nærværende midlertidige tillægsaftale skal muliggøre, at kiropraktorerne
har mulighed for at bruge telefon- og videokonsultation som værktøjer til
at foretage deres vanlige konsultationer i den nuværende situation, hvor
fysisk behandling er besværliggjort af Covid-19 og hvor vi skal sikre at
patienter og behandlere ikke udsættes for unødig smitterisiko.
Sigtet med aftalen er, at praktiserende kiropraktorer kan yde rådgivning,
vejledning og instruktioner via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor kiropraktoren vurderer, at det er fagligt relevant
og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling samt
under hensyntagen til de særlige forholdsregler, som skal tages under
COVID-19 beredskabet.
Telefon- eller videokonsultation
I nærværende aftales løbetid kan kiropraktoren tilbyde rådgivning, vejledning og instruktion via telefon- eller videokonsultation.
Der kan kun gives honorar for 1 telefon- eller videokonsultation pr. kalenderdag pr. patient, og en telefon- eller videokonsultationsydelse kan
ikke kombineres med andre ydelser samme dag for den pågældende patient.
Det er ikke et krav, at kiropraktoren skal opholde sig på klinikken. Kiropraktoren skal sikre sig, at gældende regler om databeskyttelse overholdes i forbindelse med afholdelse af telefon- eller videokonsultation.
Kiropraktoren skal lave sædvanlig journalisering af hver enkelt konsultation. Det kan naturligvis være begrænset af, hvor fyldestgørende det er

muligt at følge ydelsesbeskrivelsens vejledninger, som findes i bilag 1,
over telefon og videoforbindelse. Derfor betragtes relevant journalisering
som fyldestgørende.
Telefon- og videokonsultationen skal altid ske på baggrund af en visitation foretaget på telefon. Ved telefon- og videokonsultation identificeres
patienten ved at oplyse cpr-nummer.
Kiropraktoren skal inden ydelsen leveres have informeret patienten om
egenbetalingen. Der skal sættes særskilt tid af til konsultationen, så den
adskiller sig fra øvrige telefoniske henvendelser som tidsbestilling mv.
Konsultationerne afregnes med følgende ydelser:
Speciale 53
Ydelse
Telefonkonsultation/videokonsultation

Ydelsesnummer

Honorar 01-102019 niveau

Tilskud

4110

295,00 kr.

53,10 kr.

Ydelse 4110 kan anvendes i relation til patienter som behandles under
speciale 53. Patientens egenbetaling udgør 82 % af honoraret.
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070 hvis der er tale om en
telefonkonsultation eller registreringskoden 1071 hvis der er tale om en
videokonsultation.
Speciale 64
Ydelse
Telefonkonsultation/videokonsultation

Ydelsesnummer

Honorar 01-102019 niveau

Tilskud

4110

295,00 kr.

118,00 kr.

Ydelse 4110 kan anvendes i relation til patienter som behandles under
speciale 64. Patientens egenbetaling udgør 60 % af honoraret.
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070 hvis der er tale om en
telefonkonsultation eller registreringskoden 1071 hvis der er tale om en
videokonsultation

Ydelsesbeskrivelse

Side 2

Ydelse 4110

Telefon- eller videokonsultation

Målgruppe/indikation

Kiropraktoren kan vælge at tilbyde telefonkonsultation eller videokonsultation i
stedet for fysisk fremmøde, når kiropraktoren vurderer, at det er fagligt relevant
og muligt i forhold til den enkelte patients
aktuelle problemstilling.
Ydelsen tilbydes de patienter, der henvender sig på grund af opstået smerte, skade
eller funktionstab, og hvor vejledning,
rådgivning og instruktion via telefon eller
video kan afhjælpe patientens problem eller bidrage til en afklaring, der kan hjælpe
patienten til at klare sig selv indtil fysisk
konsultation igen er forsvarligt.
Det kan både være patienter med nyopståede smerter og skader samt patienter med
varig funktionsevnenedsættelse, hvor behandling er nødvendig for at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

Telefonkonsultation:

Følgende kan varetages ved en telefonkonsultation:
 nye patienter/problemstillinger,
hvor der screenes og anbefales en
behandlingsvej.
 opfølgende konsultation, som kan
bruges undervejs i et forløb, hvis
patienten skal monitoreres, der
skal skabes tryghed eller gives et
svar på rekvireret billeddiagnostik.
Konsultationen afregnes med følgende
honorarbærende ydelse i overenskomsterne:
Telefonkonsultation (4110)
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070.
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Videokonsultation:

Videokonsultation vælges, når det er afgørende, at kiropraktoren kan se patientens udførelse af test og øvelser og give
feedback.
Videokonsultation vil give mulighed for:
• Optagelse af sygehistorie, journalisering
• Observation og vurdering
• Instruktion i forskellige funktionstest og specifikke aktiviteter. På
denne baggrund kan der etableres
en arbejdsdiagnose med rådgivning og vejledning om patientens
egenomsorg mm
• Individuel superviseret træning
Konsultationen afregnes med følgende
honorarbærende ydelse i overenskomsterne:
Videokonsultation (4110)
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1071.
Kiropraktoren er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation.

Ikrafttrædelse
Tillægsaftalen er et supplement til gældende overenskomst om kiropraktik. Tillægsaftalen træder i kraft den 30-03-2020 og kan opsiges med minimum 7 dages varsel, hvorefter alene reglerne i overenskomst om kiropraktik vil være gældende.
København, den 27-03-2020

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Dansk Kiropraktor Forening
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BILAG 1
Vedr. Midlertidig aftale om anvendelse af telefon- og
videokonsultation i forbindelse med COVID-19 dansk
Ydelsesbeskrivelsens vejledning:
Herunder listes eksempler på konkrete sygdomsgrupper, som kan have
gavn af telefon- og videokonsultation. Kiropraktoren skal dog altid
foretage en konkret og individuel vurdering:
1) Akut hovedpine samt kronisk hovedpine – mistanke om apopleksier
(hjerneblødninger)og/eller epidurale hæmatomer (traumer hos ældre eller
alkoholiserede patienter) og infektioner f.eks. meningitis (f.eks.
borreliainfektion, meningokok)
2) Akutte rygsmerter (nakken, brystryggen, lænden) – typisk mistanke
kan være diskusprolaps, infektiøse tilstande, maligne sygdomme, klassisk
hold i ryggen (f.eks. brystryg med vejrtrækningsbesvær) og endelig
metaboliske sygdomme (f.eks. osteoporose) således afdækning om de har
feber, traumer, kendte sygdomme mm. Samt vurdering af behov for akut
røntgenundersøgelse (f.eks. mistanke om fraktur eller anden alvorlig
sygdom)
3) Kroniske rygsmerter som pludselig forværres. Der kan ske forværring
i form af diskusprolaps men også progredierende degenerative
forandringer generelt i rygsøjlen med mulig nerverodspåvirkning. (lateral
og central stenose – forsnævring af rygmarvskanalen)
4) Akutte vrid og forstuvninger i alle led (f.eks. ankel, knæ, skulder, ryg)
hvordan håndteres de akut og hvad kan og bør borgere foretage sig.
Vurdering af behov for røntgenundersøgelse. Egenomsorg og
opmærksomhedspunkter om hvornår der anbefales kontakt til øvrigt
sundhedsvæsen eller fysisk konsultation mm.
5) Akutte smerter i ben og arm. Der skal være opmærksomhed på venøse
tromboser – altså blodpropper i ben og arme.
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Telefonkonsultation:
Følgende kan varetages ved en telefonkonsultation:



nye patienter/problemstillinger, hvor der screenes og anbefales en
behandlingsvej.
opfølgende konsultation, som kan bruges undervejs i et forløb,
hvis patienten skal monitoreres, der skal skabes tryghed eller
gives et svar på rekvireret billeddiagnostik.

En telefonkonsultation omfatter:
• Anamnese: Den generelle helbredstilstand, medicinsk, psykosocialt
samt funktionel (Patienten kan instrueres i relevante ortopædiske test)
• Behandlingsplanlægning: På baggrund af diagnosen tilrettelægges en
plan for så vidt angår eventuel videre udredning, behandling hos
kiropraktor eller anden faggruppe, forebyggelse eller ingen opfølgende
konsultation, men råd til selvhjælp.
• Patientinformation: Anamnestiske oplysninger relateres til patientens
gener og denne sammenhæng forklares for patienten.
• Vejledning og rådgivning: Gives vedrørende problem- og
smertehåndtering, herunder deltagelse i/genoptagelse af vanlige
aktiviteter.
• Behandling: Rådgivning, vejledning og instruktioner
• Journalisering: Sædvanlig journalisering foretages idet det sikres, at
ovenfornævnte punkter er indeholdt i journalen, herunder også
beskrivelsen af indikation for iværksatte behandlingsinitiativer.
Videokonsultation:
Videokonsultation vælges, når det er afgørende, at kiropraktoren kan se
patientens udførelse af test og øvelser og give feedback.
Videokonsultation vil give mulighed for:
•
•
•

•

Optagelse af sygehistorie, journalisering
Observation og vurdering
Instruktion i forskellige funktionstest og specifikke aktiviteter. På
denne baggrund kan der etableres en arbejdsdiagnose med
rådgivning og vejledning om patientens egenomsorg mm
Individuel superviseret træning
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En videokonsultation omfatter:
• Anamnese: Den generelle helbredstilstand, medicinsk, psykosocialt
samt funktionel.
• Klinisk undersøgelse: Patienten kan instrueres i relevant ortopædiske
test, nødvendig for diagnose inklusiv en fokuseret undersøgelse af
overordnede bevægelsesmønstre og afvigende biomekanik og
dysfunktioner i bevægeapparatet som helhed.
• Behandlingsplanlægning: På baggrund af diagnosen tilrettelægges en
plan for så vidt angår eventuel videre udredning, behandling hos
kiropraktor eller anden faggruppe, forebyggelse eller ingen opfølgende
konsultation, men råd til selvhjælp.
• Patientinformation: Anamnestiske oplysninger og objektive fund
relateres til patientens gener og denne sammenhæng forklares for
patienten.
• Vejledning og rådgivning: Gives vedrørende problem- og
smertehåndtering, herunder deltagelse i/genoptagelse af vanlige
aktiviteter.
• Behandling: Rådgivning, vejledning og instruktioner
• Journalisering: Sædvanlig journalisering foretages idet det sikres, at
ovenfornævnte punkter er indeholdt i journalen, herunder også
beskrivelsen af indikation for iværksatte behandlingsinitiativer.
Kiropraktoren er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation.
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