1. april 2020

Midlertidig aftale om udførsel af visse
ydelser via telefon- og
videokonsultationer

Region Syddanmark jf. nyhedsbrev
udsendt d. 24-03-2020.
Som følge af den nye aftale skal
ydelserne dog påføres
registreringskoden 1003 hvis de
gennemføres pr. video:
o 4609 + 1003 - Krisesamtale
o 4610 + 1003 Samtaleterapi:

RLTN og PLO har indgået en ny midlertidig
aftale, der supplerer de to tidligere
midlertidige aftaler om hhv. telefon- og
videokonsultationer under Coronaepidemien.
I forhold til telefonkonsultationer ændrer
den nye aftale registreringspraksis ved
årskontroller gennemført pr. telefon,
således at årskontroller, der
gennemføres pr. telefon fremadrettet
skal registreres med 0120 og
registreringskode 1002 (ikke 1003, som
tidligere aftalt)
Den nye aftale giver endvidere mulighed for
at følgende ydelser kan gennemføres via
telefon eller video:



Rammeaftale om telemedicin i almen
praksis
Endvidere gør Region Syddanmark
opmærksom på den frivillige lokalaftale
”Rammeaftale om telemedicin i almen
praksis” der muliggør:


Videokonference – ydelseskode 4435
(pr. påbegyndt 10 min):
Videomøder og –konferencer med
andre sundhedsprofessionelle
aktører omhandlende konkrete
patientforløb, primært med
koordinerende og eller vejledende
formål f.eks.:
o Udskrivningskonferencer
o Koordineringsmøder med
samarbejdspartnere
o Rådgivning/møde/fælleskons
ultation med specialist f.eks.
speciallæge i sygehusregi
o Patientkonsultationer bistået
af andet sundhedspersonale
f.eks. på et plejehjem



Elektronisk forsendelse af billeder –
ydelseskode 4437
Patienten kan i forbindelse med
behandling af hudsygdomme og
kontrol af sår sende billeder til
vurdering hos lægen, som
supplement til beskrivelse af
såret/lidelsen i forbindelse med

0120- Aftalt specifik
forebyggelsesindsats
0122 - Abortstøttesamtale

Der skal i forbindelse med afregningen
anvendes følgende registreringsydelser:
 1002 når ydelsen gennemføres
telefonisk
 1003 når ydelsen gennemføres på
video
Følgende ydelser kan som alternativ til
et fremmøde udføres på video (men
ikke telefonisk):


3301-3304 (+ 1003) socialmedicinsk samarbejde



Samtaleterapi – og krisesamtale
Dette er allerede aftalt som værende
gældende for lokalaftale om
Krisesamtaler og samtaleterapi i

telefon-, e-mail- eller
videokonsultation.

Reminder: Hvis praksis er løbet tør for
hånddesinfektionsmiddel

Muligheden er en integreret del af
MinLægeApp og understøttes nu af
flere systemhuse.

Regionen modtaget en række henvendelser
fra praksis, som efterspørger
hånddesinfektionsmiddel. Det er lykkedes
regionen at rekvirere ekstra
hånddesinfektionsmiddel, dog i en
begrænset mængde. Det er vigtigt, at der
ikke sker hamstring af
hånddesinfektionsmiddel og at den
reserveres til praksis, som er løbet tør for
hånddesinfektionsmiddel eller står for at
løbe tør indenfor få dage.

Samlet oversigt over ydelser, der kan
gennemføres pr. telefon og/eller video kan
findes på:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/inf
ormation-til-praksis/syddanmark/almenpraksis/patientforloeb/covid-19/telefon-ogvideo-under-corona-epidemien/
Korrektion vedr. registrering af
sygebesøg gennemført pr. video
I nyhedsbrev udsendt d. 24-03-2020
”Ydelser i sammenhæng med
videokonsultation” er der beklageligvis en
fejl angående registrering af sygebesøg
gennemført som videokonsultation.
Den korrekte ydelsesregistrering af
sygebesøg gennemført pr. video er
ydelseskode 4436 – ”videokonsultation”,
der honoreres med 161,50 kr.

Hvis praksis står i en sådan situation, så
skriv en mail til
Corona_Myndighed@rsyd.dk med
anmodning om at få leveret
hånddesinfektionsmiddel.
Hånddesinfektionsmidlerne vil blive leveret
med de biler fra sygehusene, som henter
blodprøver fra praksis.
Der gøres opmærksom på, at der kommer
efterfølgende afregning og at praksis må
forvente, at priserne er steget som følge af
covid19-krisen.

