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Midlertidig aftale om video- og telefonkonsultationer - Fodterapi

Som en del af beredskabet i forbindelse med den aktuelle situation med
Corona-smitte i Danmark er der den 31. marts indgået aftale mellem
RLTN og Danske Fodterapeuter om Video- og telefonvejledning.
Video og telefonvejledning kan honoreres under alle specialer i aftalen
mellem RLTN og Danske Fodterapeuter
Telefonvejledning
Telefonvejledningen kan benyttes, hvis der er behov for patientvejledning i, hvordan patienten holder øje med forværring, udredning af behov for, at patienten møder til behandling i klinikken eller skal have behandling i hjemmet og/eller forebyggende vejledning i egenomsorg for
at forebygge kritisk tilstand.
Der oprettes ny ydelse 4101: Telefonisk konsultation/ vejledning. Takst
pr. 1. april 2020: Honorar 150 kr.
Videovejledning
Fodterapeuten kan benytte videovejledning, hvis en patient har behov
for omfattende forebyggende vejledning, hvor patienten fx er nyhenvist
diabetiker og har brug for en grundlæggende forebyggende vejledning,
svarende til den der er indeholdt i fodstatusydelserne (se vejledningsbeskrivelse – ydelse 2180) eller hvis patienten har grundlæggende behov
for dybdegående forebyggende vejledning, herunder i tilfælde, hvor der
er et compliance-problem i forhold til forståelse af egen sygdom, for at
forebygge deres tilstand udvikler sig kritisk.

Peter Christian Madsen

Der oprettes ny ydelse 4100: Video konsultation/vejledning Takst pr. 1.
april 2020: Honorar 250 kr.
Generelt
Fodterapeuten skal, inden ydelserne leveres, have informeret patienten
om patientens egenbetaling samt oplyst om, hvad ydelsen indeholder.
Patienten skal samtykke til, at ydelsen leveres.
Normal telefonisk kontakt eller visitation (fx ombooking af tid, afbud m.v.) kan ikke afregnes som telefonisk konsultation/vejledning.
Telefonisk vejledning kan ikke honoreres samtidig med en videokonsultation. Der kan kun gives honorar for en telefon- eller videokonsultation
pr. kalenderdag pr. patient.
Anvendelse af gebyr
Desuden er det aftalt, at det midlertidigt er muligt at afregne et gebyr i
tilfælde, hvor en patient møder op til kritisk behandling med covid-19symptomer, trods forvarsel om ikke at møde op. Fodterapeuten kan her
afregne gebyrets størrelse ud fra gældende regler i overenskomsten for
udeblivelsesgebyr jf. ordensbestemmelserne i §24. Der er ikke regionalt
tilskud til gebyret men fuld patientbetaling.

Venlig hilsen
Peter Christian Madsen
Danske Regioner
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TILLÆGSAFTALE TIL OVERENSKOMST OM FODTERAPI MELLEM DANSKE
FODTERAPEUTER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN)
DENNE MIDLERTIDIGE TILLÆGSAFTALE ER INDGÅET MELLEM
OVERENSKOMSTENS PARTER SOM EN DEL AF BEREDSKABET I FORBINDELSE
MED DEN AKTUELLE SITUATION MED CORONASMITTE I DANMARK.
Baggrund
Ved nærværende aftale iværksættes tiltag, i form af udvidet mulighed for videokonsultationer
og mulighed for telefonkonsultationer, for at mindske spredningen af coronasmitte samt for at
bidrage til at opretholde adgangen til fodterapi i den aktuelle situation med mange
coronasmittede i Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Sigtet med aftalen er, at praktiserende fodterapeuter kan yde vejledning og rådgivning via
video eller telefon i stedet for ved fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fodterapeuten vurderer
det fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patient.
Endeligt giver aftalen fodterapeuterne mulighed for at opkræve et gebyr for patienter, som
trods forvarsel, møder til planlagt behandling med covid-19 symptomer.

Vejledningsydelse via telefon eller video
For at mindske smitterisikoen i fodterapipraksis kan vejledning med denne aftale ske
telefonisk og pr. video. Tillægsaftalen skal muliggøre, at telefonkonsultation eller
konsultationer via video kan træde i stedet for fysisk fremmøde, hvor det er muligt.
Fodterapeuten kan med disse ydelser afdække, hvorvidt patienten opretholder den
nødvendige egenomsorg og compliance, som er afgørende for, at patienterne ikke udvikler
alvorlige tilstande i fødderne herunder fodsår.
Derudover skal patienter, der får aflyst en tid, fordi deres tilstand ikke er kritisk, vejledes i,
hvordan de holder øje med forværring og er opmærksom på tegn, der kræver kritisk
behandling.
For video gælder, at fodterapeuten kan benytte denne ydelse, hvis en patient har behov for
omfattende forebyggende vejledning.
Fodterapeuterne kan dermed midlertidigt tage en vejledningsydelse i forbindelse med
patienter, hvor der fagligt vurderes relevant for patienterne. Denne ydelse fjernes igen, når

fodterapeuterne ikke er underlagt de til enhver tid gældende retningslinjer under COVID-19
epidemien fra Sundhedsstyrelsen.
Fodterapeuten skal, inden ydelsen leveres, have informeret patienten om patientens
egenbetaling, og patienten skal samtykke til, at ydelsen leveres og være oplyst om, hvad
ydelsen indeholder. Dette gælder både for video- og telefonisk vejledning.
Ved telefon- og videokonsultation identificeres patienten ved at oplyse cpr-nummer.
Fodterapeuten skal fortsat føre fortegnelser over sine behandlinger efter gældende regler i
overenskomst om fodterapi § 21, stk. 4.
Det er ikke et krav, at fodterapeuten skal opholde sig på klinikken.
Fodterapeuten skal sikre sig, at gældende regler om databeskyttelse overholdes i forbindelse
med telefon- eller videokonsultation.
(Se bilag 1 for ydelsesbeskrivelse)

Vedr. Fodstatus
Fodterapeuterne skal alene varetage kritiske funktioner. Dette for at mindske omfanget af
situationer, hvor patient og fodterapeut udsættes for smitte.
Parterne har drøftet muligheden for at dispensere fra kravet om en gyldig fodstatus i de tilfælde, hvor
der er behov for at behandle en kritisk funktion, men hvor der ikke foreligger en gyldig fodstatus på
patienten. Dette var ikke muligt.
Parterne er opmærksom på, at det vil kunne medføre, at fodterapeuterne i nogle tilfælde er nødt til evt.
at lave en ikke kritisk behandling(fodstatus) før der kan laves en kritisk behandling
Parterne er derfor enige om, at fodterapeuterne har mulighed for at dele fodstatusydelsen op således,
at det alene er selve undersøgelsen i fodstatusskemaet, der bliver udført på klinikken. Informationen
om fodstatus til patienten og vejledning kan gennemføres pr. Telefon/video efterfølgende. Hvis
fodstaus-ydelsen delvist ydes over telefon/video, honoreres fodterapeuten ikke ekstra.

Anvendelse af gebyr

Parterne er enige om, at det skal være muligt at afregne et gebyr i tilfælde, hvor en patient
møder op til kritisk behandling med covid-19-symptomer, trods forvarsel. Fodterapeuten kan
her afregne gebyrets størrelse ud fra gældende regler i overenskomsten for udeblivelsesgebyr
jf. ordensbestemmelserne i §24.
Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer har den enkelte fodterapeut ansvar for at oplyse
patienten om, at patienten ikke må møde til behandling, hvis patienten oplever symptomer på
covid-19.

Ikrafttrædelse:
Tillægsaftalen træder i kraft den 31-03-2020 og kan opsiges med minimum 7 dages varsel,
hvorefter regler jf. Overenskomst om Fodterapi er gældende.

København, den 31-03-2020

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

______________________________________________________

For DANSKE FODTERAPEUTER

___________________________________________________________

Bilag 1: ydelsesbeskrivelse

Telefonisk konsultation/vejledning
Ydelse 4101: Telefonisk konsultation/ vejledning
Takst pr. 1. april 2020: Honorar 150 kr.

Beskrivelse:
Du benytter denne telefonydelse når:

•
•
•
•

patienter, der får aflyst en tid, fordi deres tilstand ikke er kritisk, skal vejledes i,
hvordan de holder øje med forværring og er opmærksom på tegn, der kræver kritisk
behandling.
en patient ringer med forværring, og der er behov udredning, om der er behov for, at
patienten møder til behandling i klinikken eller skal have behandling i hjemmet.
en patient har behov for telefonisk forebyggende vejledning i egenomsorg for at
forebygge, at deres tilstand bliver kritisk.
Ydelsen kan ikke anvendes sammen med video-vejledning. Der kan kun gives honorar for 1
telefon- eller videokonsultation pr. kalenderdag pr. patient.

Fodterapeuten skal, inden ydelsen leveres, have informeret patienten om patientens
egenbetaling samt oplyst om, hvad ydelsen indeholder. Patienten skal samtykke til, at ydelsen
leveres.
Normal telefonisk kontakt eller visitation (fx ombooking af tid, afbud m.v.) kan ikke afregnes som
telefonisk konsultation/vejledning. Telefonisk vejledning kan ikke honoreres samtidig med en
videokonsultation.

Video konsultation/vejledning
Ydelse 4100: Video konsultation/vejledning
Takst pr. 1. april 2020: Honorar 250 kr.
Beskrivelse:
Du benytter denne ydelse, hvis en patient har behov for omfattende forebyggende videovejledning,
hvor følgende er gældende:

Patienten er nyhenvist diabetiker og har brug for en grundlæggende forebyggende vejledning,
svarende til den der er indeholdt i fodstatusydelserne (se vejledningsbeskrivelse – ydelse
2180)

Patienten har et grundlæggende behov for mere dybdegående forebyggende vejledning,
herunder i tilfælde, hvor der er et compliance-problem i forhold til forståelse af egen sygdom,
for at forebygge deres tilstand udvikler sig kritisk. (se vejledningsbeskrivelse – ydelse 2180)
En patient ringer og beskriver et behov for kritisk behandling, og det ikke er muligt for dig
over telefonen at vurdere, om det er brug for en kritisk behandling på klinikken eller som
hjemmebehandling - herunder skal patienten vejledes i korrekt egenomsorg, hvis det er en
kritisk behandling, som skal behandles i klinikken.
Opfølgning efter en kritisk behandling i klinikken eller ved hjemmebehandling. Muligheden
for at tilse om den iværksatte behandling har den ønskede effekt, eller om patienten er nødt til
at komme i klinikken endnu engang.
•

•
•
•
•
•
•
•

I vejledningsydelsen kan indgå:
- Vejledning omkring evt. compliance-problemer som nævnt i ydelsesbeskrivelsen for
2170 Fodstaus
- Vejledning og motivering:
Egenomsorg, herunder hvordan patienten er opmærksom på forandringer i føddernes tilstand
Fodtøj
Indlæg/aflastning
Senkomplikationer
Video og telefonydelserne kan anvendes under alle overenskomstens specialer samt herunder
i alle risikogrupperne under speciale 54.
Ydelsen tæller ikke med i patientens limitering på specialerne 54 og 55
Ydelsen kan ikke anvendes sammen med telefonisk vejledning. Der kan kun gives honorar for
1 telefon- eller videokonsultation pr. kalenderdag pr. patient.

Fodterapeuten skal, inden ydelsen leveres, have informeret patienten om patientens
egenbetaling samt oplyst om, hvad ydelsen indeholder. Patienten skal samtykke til, at ydelsen
leveres.

