
Oversigt over ydelseskoder indeholdt i gældende regionale aftaler 
(§ 2-aftaler). 

Regional aftale om anvendelsen af og honorering for telemedicinsk sårvurdering (Aftalen omfatter 

alle praktiserende læger i Region Sjælland) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
 Telemedicinsk sårvurdering – herefter henvisning til 

sygehus 
134,92 

 Telemedicinsk sårvurdering – herefter behandlingsforløb 
ved egen læge 

134,92 

 Opfølgende telemedicinsk sårvurdering – herefter 
henvisning til sygehus 

134,92 

 Opfølgende telemedicinsk sårvurdering – fortsat 
behandlingsforløb ved egen læge 

134,92 

 Konsultation under behandlingsforløb ved egen læge 134,92 
 

 

Implementeringsaftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats ved implementering 

af FMK i kommunerne (Aftalen omfatter alle alment praktiserende læger i Region Sjælland) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4200 Oprydning i medicinkort 300,00 
 

§ 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg (FUI) (Aftalen omfatter alle alment praktiserende læger i 

Region Sjælland) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4230 1. kontakt opfølgende hjemmebesøg 720,36 
4231 2. kontakt – sygebesøg ind til 4 km 195,58 
4232 2. kontakt – sygebesøg 5-8 km 229,27 
4233 2. kontakt – sygebesøg 9-12 km 260,98 
4234 2. kontakt – sygebesøg 13-16 km 292,89 
4235 2. kontakt – sygebesøg 17-20 km 325,03 
4236 2. kontakt – sygebesøg fra påbegyndt 21 km og over 344,92 
4237 2. kontakt – konsultation 125,62 
4238 3. kontakt – sygebesøg ind til 4 km 195,58 
4239 3. kontakt – sygebesøg 5-8 km 229,27 
4240 3. kontakt – sygebesøg 9-12 km 260,98 
4241 3. kontakt – sygebesøg 13-16 km 292,89 
4243 3. kontakt – sygebesøg 17-20 km 325,03 
4244 3. kontakt - konsultation 125,62 
4245 Gentaget kontakt inden for et år 720,36 
4260 Afstandstakst pr. påbegyndt km ud over 21 km     7,96 
4261 Kørselsgodtgørelse ind til 20.000 km     3,80 
4262 Kørselsgodtgørelse over 20.000 km    2,10 
4263 Afstandstillæg ind til 4 km   73,86 
4264 Afstandstillæg 4-8 km 107,56 
4265 Afstandstillæg 8-12 km 139,27 
4266 Afstandstillæg 8-12 km 171,17 



4267 Afstandstillæg 16-20 km 203,32 
4268 Afstandstillæg ud over 20 km 223,20 
 

§ 2-aftale om honorar for behandling og plejer af patienter i terminal fase (Aftalen omfatter alle 

alment praktiserende læger i Region Sjælland) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4418 Terminalydelse, dagtid 120,05 
4418 Vagttid, A-vagt 180,08 
4418 Vagttid, B-vagt 240,85 
 

§ 2-aftale om honorering af praktiserende læger i forbindelse med afprøvning af Shared Care i 

Region Sjælland (Aftalen omfatter alment praktiserende læger, der deltager i projektet) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4378 Samtaleterapi 379,97 
4379 Ekstra psykometriske test, 1 pr. patient 333,37 
4381 Deltagelse i Collabri kontrolgruppen, pr. patient 150,00 
 

§ 2-aftale om anvendelse af teledermatologi i almen praksis (Aftalen omfatter alment praktiserende 

læger, der deltager i projektet) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4246 Foto og forsendelse 120,05 
 

Allonge til § 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg (FUI) (Aftalen omfatter alment praktiserende 

læger med praksisadresse i Vordingborg eller Roskilde kommuner)  

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4259 Telefonisk henvendelse til/fra kommunernes Social- og 

Sundhedsforvaltninger til/fra lægen 
59,64 

 

§ 2-aftale om honorering af ø-lægerne i forbindelse med fødselshjælp 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4163 Fødselshjælpe eller abortbehandling 600,00 
4164 Fødselshjælp overgår til sygehus 280,00 
 

§ 2-aftale om ekstra honorering i forbindelse med sygebesøg hos tilmeldte ud over 15 km (Aftalen 

omfatter alment praktiserende læger i Nykøbing Falster) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4179 Medgået tidsforbrug for kørsel pr. påbegyndte 10. minut 

udover 15 km 
120,05 

 

§ 2-aftale om ekstra honorering i forbindelse med sygebesøg hos tilmeldte ud over 15 km. (Aftalen 

omfatter alment praktiserende læger på Nordfalster) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 



4179 Medgået tidsforbrug for kørsel pr. påbegyndte 10. minut 
udover 15 km 

120,05 

 

§ 2-aftale om ekstra honorering i forbindelse med sygebesøg hos tilmeldte ud over 15 km. (Aftalen 

omfatter enkelte alment praktiserende læger i Næstved, Slagelse og Sorø) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4179 Medgået tidsforbrug for kørsel pr. påbegyndte 10. minut 

udover 15 km 
120,05 

 

Rammeaftale om blodprøvetagning fra åre inklusiv præparation (Aftalen er tiltrådt af Region 

Sjælland for så vidt angår regionens fire ø-læger) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
2601 Blodprøvetagning fra åre inkl. præp. og centrifugering 91,72 
 

Rammeaftale om blodprøvetagning fra åre inklusiv præparation (Aftalen er tiltrådt af Region 

Sjælland for så vidt angår regionens fire ø-læger) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
8189 Blodprøvetagning fra åre inkl. præp. og centrifugering 86,94 
 

§ 2-aftale om vaccination med immunglobin (Aftalen omfatter alment praktiserende læger i det 

tidligere Vestsjællands Amt) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4101 Vaccination i.f.m. udbrud af smitsomme sygdomme 193,32 
4102 Vaccination efter sygdomsbehandling/fjernelse af 

milt+knoglemarv 
193,32 

4103 Vaccination efter smitteudsættelse ved arbejdsuheld 193,32 
4104 Vaccination af børn født af mødre med smitterisiko 193,32 
 

§ 2-aftale om udførelse af oral glukoseintolerancetest (Aftalen omfatter alle læger i det tidligere 

Storstrøms Amt) 

Ydelseskode Beskrivelse Grundhonorar i kr. 
4122 Testsvangerskabsdiabetes 245,00 
  

  

 

 

 
 

 

  

 


