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Supplerende aftale om anvendelse af ydelser i overenskomst om almen praksis i forbindelse med corona-epidemien via telefon og video
RLTN og PLO har indgået en supplerende aftale om anvendelse af telefon
og videokonsultation i forbindelse med ydelser i almen praksis. Aftalen
trådte i kraft 24. april 2020.
Aftalen betyder at yderligere ydelser i almen praksis kan foregå via telefon
og video. Det gælder følgende ydelser:
• 2. – 4. graviditetsundersøgelse (ydelse 8120, 8130 og 8140)
• Børneundersøgelse fra 1. år og frem (ydelse 8213-8217)
• Socialmedicinske ydelser kan fremadrettet også foregå via telefon.
• Tillægsydelsen 2146 kan kombineres med en konsultationsydelse,
når instruktionen i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling foregår via video eller telefon.
Der skal som hidtil anvendes registreringskode 1003, når
konsultationen foregår via video og registreringskode 1002,
når konsultation foregår via telefon. Der anvendes g-markering
som fremmødemarkering.
Det er derudover aftalt, at ydelse 0120, Aftalt specifik
forebyggelsesind-sats, kan gennemføres alene ved klinikpersonale
under forudsætning af at det ikke medfører et yderligere behov for
efterfølgende konsultationer ved lægen.
Aftalen er af praktiske grunde ikke underskrevet men er fortsat
gældende
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Supplerende aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
om udførelse af ydelser i overenskomst om almen praksis i
forbindelse med corona-epidemien via telefon og video.
Baggrund
Formålet med nærværende aftale er at mindske spredningen af coronasmitte samt i videst muligt omfang at udnytte kapaciteten i almen
praksis optimalt i den aktuelle situation med mange coronasmittede i
Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Aftalen supplerer tidligere indgåede aftaler vedr. anvendelse af video og
telefon i forbindelse med behandling. Med aftalen kan yderligere konsultationer med patienter foregå via telefon eller video.
Anvendelsen af video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i klinikken skal ske i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om patientkontakter i den aktuelle situation.
Følgende ydelser kan som alternativ til et fremmøde udføres telefonisk eller på video
•

0101, konsultation
o Telefonisk: 0101 + 1002 (jf. aftale af 16. marts 2020)
o Video: 4436 (der henvises til aftale af 13. marts 2020)

•

0120, Aftalt specifik forebyggelsesindsats:
o Telefonisk: 0120 + 1002 (jf. aftale af 27. marts 2020)
o Video: 0120 + 1003 (jf. aftale af 27. marts 2020)

•

0122, Abortstøttesamtale:
o Telefonisk: 0122 + 1002 (jf. aftale af 27. marts 2020)
o Video: 0122 + 1003 (jf. aftale af 27. marts 2020)

•

6101/6202, samtaleterapi:
o Video: 6101/6201 +1003 (jf. aftale af 27. marts 2020)
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•

3301-3304, socialmedicinsk samarbejde:
o Telefonisk: 3301-3304 + 1002
o Video: 3301-3304 + 1003 (jf. aftale af 27. marts 2020)

•

8120, 8130 og 8140, 2. – 4. Helbredsundersøgelser af gravide
o Telefonisk: 8120/8130/8140 + 1002
o Video: 8120/8130/8140 + 1003

•

8213-8217, Børneundersøgelser fra 1 år
o Telefonisk: 8211-8217 + 1002
o Video: 8211-8217 + 1003

Tillægsydelser
Parterne er enige om, at nedenstående tillægsydelser kan udføres i forbindelse med telefon- eller videokonsultation og dermed tilknyttes
grundydelser, hvor der er tilknyttet registreringsydelse 1002/1003:
•
•
•
•
•
•
•
•

2138: Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema
2141: Fortsat kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende
teknik
2142: Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved første anvendelse fra patienten eller ved overgang til anden svangerskabsforebyggende teknik
2146: (udlån af og) instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling.
2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt anerkendte psykometriske tests
2161: Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk.
2401: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en
læge
2402: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en
læge

Øvrige forhold
Hvorvidt en fremmødekonsultation kan erstattes af en konsultation over
video eller telefon baserer sig på en lægefaglig vurdering.
Almen praktiserende læger er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultationer til patienter.

De almindelige overenskomstmæssige vilkår for anvendelse af ydelserne
er fortsat gældende, herunder mulighed for gennemførsel ved klinikpersonale. Parterne er dog enige om, at ydelse 0120 (Aftalt specifik forebyggelsesindsats) kan gennemføres alene ved klinikpersonale, under
forudsætning af at det ikke medfører et yderligere behov for efterfølgende konsultationer ved lægen.
Som fremmødemarkering anvendes en g-markering, da patienter ved
konsultationer gennemført via video eller telefon ikke kan fremvise
sundhedskort.
Monitorering
Parterne er enige om at følge udviklingen i telefon- og videokonsultationer efter denne aftale, hvorfor der er aftalt en særlig registreringsydelse, når telefon- og videokonsultationer anvendes i stedet for fysisk
fremmøde.
Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 24. april 2020 og kan af begge parter opsiges
med et varsel på 14 dage.
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