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Opsigelse af midlertidig aftale vedr. telefonkonsultatio-
ner for børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri ifm. Co-
vid19 
 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger 
(FAS) indgik den 12. marts 2020 en midlertidig aftale om telefonkonsul-
tationer i speciallægepraksis ifm. Covid19.  
 
Denne aftale blev opsagt pr. 1. juni 2021 for alle specialer undtaget de 
to specialer - psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. For disse blev der 
lavet en særskilt midlertidig aftale, jfr. OK‐Nyt nr. 031‐21, på samme vil-
kår som den aftale der blev indgået den 1. marts 2020.    
 
Formålet med aftalen var at patienter kunne behandles via telefonkon-
sultation i stedet for ved fysisk fremmøde grundet situationen med Co-
vid19. Situationen i samfundet har nu ændret sig markant i forhold til 
udgangspunktet for aftalen, blandt andet som følge af at vaccinatio-
nerne mod Covid19 udrulles. 
 
Med baggrund i ovenstående meddeler Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn hermed opsigelse af følgende midlertidige aftaler med virkning fra 
den 1. januar 2022.  
 

• TILLÆGSAFTALE TIL OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP 
MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONER-
NES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) – BØRNE- OG UNG-
DOMSPSYKIATRI  

• TILLÆGSAFTALE TIL OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP 
MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONER-
NES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN)- PSYKIATRI 

 
Der opfordres til fortsat anvendelse af videokonsultation i de tilfælde,  
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Side   2 hvor der er behov for konsultation på afstand. Der er gjort gode erfarin-
ger hermed i forbindelse med corona pandemien. Følgende er derfor af-
talt i den nye overenskomst som træder i kraft 1. april 2022 
 
Ny §XX Videokonsultation mellem speciallæge og patient 
Videokonsultation skal være et tilbud hos alle praktiserende speciallæger 
i det omfang det er fagligt relevant for specialet. Når speciallægen vur-
derer, at det er fagligt relevant, og patienten ønsker det, kan konsulta-
tion med patienten foregå via video i stedet for ved fremmøde. I de psy-
kiatriske specialer er det også en mulighed at gennemføre 1. konsulta-
tion pr. video. Konsultation udført som video-konsultation afregnes med 
den eksisterende ydelseskode for den udførte konsultation samt registre-
ringskode 1015. 
 
Anmærkning 
I moderniseringerne ses på, om det i andre specialer er relevant at an-
vende video til 1. konsultation. 
 
Indtil dette træder i kraft, fortsætter den nuværende midlertidige aftale 
om videokonsultation, som også blev indgået med Foreningen af Special-
læger den 12. marts 2020, som følge af Covid19 situationen bliver gjort 
permanent. 
 

Med venlig hilsen 

 

Lars Mørck Jarl 

Seniorkonsulent 
 


