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Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om udførelse af samtaleterapi og aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontrol) på video

Baggrund
Aftalen sikrer fortsættelse af mulighederne for at gennemføre aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontrol) og samtaleterapi på video efter opsigelsen af aftalerne om hhv. telefonkonsultation og udførelse af visse
overenskomstmæssige ydelser på telefon eller video med ophør 1. juni
2021.
Formålet med nærværende aftale er at mindske spredningen af coronasmitte. Der er tale om en midlertidig aftale. Konsultationerne kan træde
i stedet for fysisk fremmøde i overensstemmelse med anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen om patientkontakter i den aktuelle situation.
Tillægsydelserne kan kombineres med videokonsultation, jf. midlertidig
aftale om honorering af videokonsultation i almen praksis og lægevægt
af 13. marts 2020.
§ 1 Aftalens område
Praktiserende læger med ydernummer kan afregne følgende ydelser iht.
Overenskomst om almen praksis på video:
0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontrol)
Registrering: 0120+1003
6101/6102 Samtaleterapi
Registrering: 6101/6102+1003
Tillægsydelser til videokonsultation
2138: Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema
2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests.
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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.
§ 2 Øvrige forhold
De almindelige overenskomstmæssige vilkår for anvendelse af ydelserne
er fortsat gældende. Som fremmødemarkering anvendes g-markering, da
patienter ved konsultationer gennemført på video ikke kan fremvise
sundhedskort.
§ 3 Monitorering
Parterne er enige om at følge udviklingen i videokonsultationer efter
denne aftale, hvorfor der er aftalt en registreringsydelse, når video anvendes i stedet for fysisk fremmøde.
§ 4 Opsigelse
Enten hele aftalen indeholdende begge ydelser, eller dele af aftalen vedrørende en af ydelserne, kan af hver af parterne opsiges med et varsel på
14 dage.
§ 5 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 1. juni 2021.
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