
 

17. december 2021 

Med en ny overenskomst til nytår følger nye ydelser  

Her kan du se et overblik over nye ydelser, der kommer til årsskiftet som følge af 

OK22.  

 

Nye grundydelser  

Sundhedstjek til borgere på botilbud (0123) 

Praktiserende læger giver et sundhedstjek til beboere på botilbud hvert 2. år. Dog hvert år, hvis en patient 

er fx ældre eller har mange sygdomme. Ydelsen er lægeforbeholdt, og afregnes udenfor kronikerhonoraret.  

Sundhedstjekket indebærer bl.a. overblik over diagnoser/behandling, ajourføring af FMK, somatisk 

undersøgelse og plan for videre behandling med inddragelse af relevante parter. Sundhedstjek tilbydes til 

personer på 18 år og derover, der opholder sig på botilbud på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer1. Det er kommunen/botilbuddet der kontakter klinikken (fx 

efter aftale i KLU).  

Sundhedstjek til borgere på botilbud er en grundydelse til 1.422,94 kr. + tidsforbrugstillæg + 

kørselsgodtgørelse + relevante tillægs- og laboratorieydelser. 

Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion (0124) 

Praktiserende læger yder lægefaglig vurdering af patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. 

Behandlingsansvaret for patienter på akutfunktion ligger hos den henvisende læge. Almen praksis skal stille 

bagom-tlf.nummer til rådighed for hjemmeplejen. Ydelsen er lægeforbeholdt og afregnes for patienter på 

kronikerprogrammet.  

Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion er en grundydelse til: 159,75 kr. pr. kontakt 

(telefon, elektronisk, video). Også ved indledende kontakt med akutsygeplejersken. Der kan højest afregnes 

to ydelser pr. dag pr. patient.  

Videokonsultation (0125) 

Videokonsultationen skal være aftalt, og det er en lægefaglig vurdering, om videokonsultation er relevant. 

Læge/personale visiterer til videokonsultation, som kalendersættes. Personalet kan levere ydelsen. 

Samtaleterapi og årsstatus kan gennemføres på video til vanlige takster + registreringskode 1003.  

Aftalt videokonsultation er en grundydelse til: 166,46 kr. med en nedtrapning i 2. og i 3. år til 0101-niveau. 

Aftalt videokonsultation kan tages i Lægevagten, hvor honorar i A-vagten udgør 225,31 kr. og i B- og C-

vagten udgør 279,72 kr. med tilsvarende nedtrapning i 2. og 3. år. Ved tekniske problemer og overgang til 

 
1 Borgere der er på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 eller botilbud efter almenboligloven med støtte efter 
Servicelovens § 85. 



telefon, afregnes med telefonkonsultation. Alle klinikker skal inden OK-periodens udløb tilbyde 

videokonsultation. 

Videokonference (0126) 

Praktiserende læger kan deltage i videokonferencer med mindst 3 deltagere (lægen, patient, kommune, 

speciallæge, m.fl.). Konferencen skal være aftalt og koordineret mellem sundhedsprofessionelle. Det er en 

lægeforbeholdt ydelse. Videokonference er en grundydelse i dagtid til: 161,73 kr. pr. 10 min modul. Der kan 

max honoreres for 6 moduler pr. konference. Overgår man til telefon ved tekniske problemer er honoreret 

uændret efter konferencemodulerne. 

E-konsultation med kommunerne (0127) 

Der indføres en ny ydelseskode for kommunal korrespondance til samme honorar som øvrige e-

konsultation med henblik på analyse af omfanget og indholdet i kommunikation mellem almen praksis 

kommunerne m.fl. der gennemføres i OK-perioden.  

Konsulterende samtale til børn og familier (0128) 

Praktiserende læger giver en konsulterende samtale i forlængelse af en børneundersøgelse til visse børn og 

deres familier, hvor der vurderes at være behov for en yderligere indsats. Ydelsen er lægeforbeholdt. 

Målgruppen er børn i alderen 1-5 år, der er udeblevet fra én eller flere børneundersøgelser. Ydelsen 

tilbydes familier, hvor udeblivelse vurderes at skyldes fx manglende ressourcer. Det er regionen eller 

klinikken selv, der opsporer familierne. Ca. 10-15 børn udebliver pr. år pr. kapacitet i gennemsnit. Ydelsen 

anslås relevant for 5-7 børn pr. lægekapacitet pr. år.  

Den konsulterende samtale er en grundydelse, der giver et honorar på: 315,07 kr. på en regning efter 

Overenskomsten + en børneundersøgelse efter Profylakseaftalen på en anden regning. 

Aftalt telefonkonsultation (0204) 

Praktiserende læger kan tilbyde aftalt telefonkonsultation til borgere uden videoadgang eller borgere, der 

ikke kan gennemføre en videokonsultation, fordi de ikke har NemID/ikke kan assisteres af 

sundhedspersonale. Det er alene et alternativ til videokonsultation, hvorfor klinikken skal udføre flest 

videokonsultationer. Det er en lægelig ydelse, der skal være visiteret og kalendersat. Der kan i gennemsnit 

udføres ca. 1,5 stk. dagligt/330 gange pr. år pr. lægekapacitet. 

Aftalt telefonkonsultation er en grundydelse til: 118,28 kr. + evt. tillægsydelser:  

(2151) Instruktion i brug af kliniske skemaer, (2149) Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt 

anerkendte psykometriske tests, (2161) Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk 

og (2401+2402) Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge. Der kan gives individuel 

højestegrænse på aftalt telefonkonsultation, hvis betingelserne ikke overholdes eller forbruget overstiger 

den gennemsnitlige udgift pr. patient inden for regionen med 25 %.  

Visse årsstatus ved personalet (0120) 

Personalet kan med OK22 yde årskontrol for patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose og 

stofskiftelidelse ud over patienter med KOL og/eller type 2 diabetes på forløbsydelse. 

Telefonvisitation i Lægevagten (0301-0703) 



Der indføres en ny C-vagt i tidsrummet 24-08. Honoraret for konsultation og sygebesøg i vagttid er 

uændret. 

Fremover er der ét telefonvisitationshonorar i vagttid:  

• Telefonvisitation i A-vagt: 72,65 kr. (0301) 

• Telefonvisitation i B-vagt: 94,86 kr. (0301) 

• Telefonvisitation i C-vagt: 101,62 kr. (0703) 
 

Månedlig ydelse  

Fasttilknyttet læge på plejehjem  

Praktiserende læger kan vælge at blive fasttilknyttet læge på plejehjem og yde sundhedsfaglig 

rådgivning/undervisning af plejepersonalet på video eller ved fysisk fremmøde. 

• Ved op til 30 beboere: 2 timer inkl. evt. transporttid pr. md. Honorar: 1.949,20 kr. pr. md. 

• >30 beboere: 3 timer inkl. evt. transporttid pr. md. Honorar: 2.923,80 kr. pr. md. 
 

Ved konkrete rekrutteringsudfordringer kan regionen give en dispensation fra antallet af beboere, 

plejehjem og timer. Honoraret overføres automatisk til lægen (analogt med basishonorar).  

Hertil ydes almen medicinsk lægehjælp efter overenskomsten til de tilmeldte plejehjemsbeboere.  

 

Nye tillægsydelser 

Instruktion i brug af kliniske skemaer (2151) 

Praktiserende læger kan give instruktion i brug af kliniske skemaer, når patienten skal udfylde skema om  

hjemme-BT, VVS og DAN-PSS. Det er afgørende for brug af ydelsen, at patienten modtager instruktion i 

brug af elektronisk eller fysisk skema. Lægerne kan med fordel anvende web-patientskemaet (under 

WebReq). Ydelsen Instruktion i brug af kliniske skemaer er en tillægsydelse til: 148,41 kr. Ydelsen kan tages 

sammen med kons., video, TK og aftalt TK.  

Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk lidelse (2150) 

Praktiserende læger giver en fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk lidelse. Ydelsen 

indebærer afdækning af patientens egen oplevelse af sit fysiske og psykiske helbred, aktuelle 

symptomer/kram/misbrug, en objektiv undersøgelse, plan for behandling/råd om forebyggende tiltag, og 

en ny aftale med inddragelse af relevante parter, hvis patienten ønsker det. Klinikken skal selv være 

opsøgende og finde målgrupperne, men kommunale tilbud kan også henvise.  

• Målgruppe 1: Patienter (18-60 år), med psykisk lidelse, i fast behandling med lithium eller 

antipsykotisk medicin (ikke bare til søvn fx quetiapin) + diagnose fra psykiater. Ca. 16 patienter pr. 

år pr. lægekapacitet (ydelsen skal tilbydes hvert år). 

• Målgruppe 2: Patienter (18 år og derover) med diagnosticeret psykisk sygdom + risiko for uopdaget 

somatisk sygdom/mistrivsel, som patienten ikke selv kontakter praksis med. Ca. 5 patienter pr. år 

pr. lægekapcitet. (ydelsen skal og kan tilbydes én gang). 



 

Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk lidelse er en tillægsydelse til: 397,99 kr. + 

0120/0101. 

Udgåede ydelser 

Flere ydelser udgår:  

• Anoskopi (2136) 

• Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema (2138) 

• Fortsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik (2141) 

• Udlån og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling (2146) 

• Telefonkonsultation i Lægevagten uden besøg (0501) 

• Telefonkonsultation i Lægevagten med besøg (0602) 

• Midlertidig aftale om videokonsultation (4436). Videokons. kan fremover tages med kode (0125) 

• Midlertidig aftale om videokonference (4485). Videokonf. kan fremover tages med kode (0126) 
 

 


