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COVID–19 ydelsesoversigt

VIdeokonsultation

Anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af covid-19

Følgende ydelser kan som alternativ til et fremmøde udføres via videoGrundydelser

4489 Anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af COVID-19 vaccine i såvel dagtid som vagttid, når borgerne
kontakter lægen.

4436
Videokonsultation
0120 + 1003 Aftalt specifik forebyggelsesindsats
Samtaleterapi
6101 + 1003 Samtaleterapi
6202 + 1003 Samtaleterapi, tillæg pr. ekstra person, maks. 3

Tillægsydelser
Følgende ydelser kan udføres i forbindelse videokonsultation og dermed tilknyttes grundydelser, hvor der
er tilknyttet registreringsydelse 1003
2138
2149
2161
2401
2402

Introduktion og udlevering af væske- og vandladningsskema
Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt anerkendte
psykometriske tests
Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk
Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge
Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

Vaccination mod pneumokoksygdom
Der anvendes tre ydelseskoder. Der er ikke nogen udløbsdato på aftalen. Det er den 23 valente
pneumokokvaccine (PPV23) som skal benyttes. Vaccinen kan bestilles hos Statens Serum Institut.
8943
8944
8945

Ved vaccination af personer på plejehjem, plejecentre m.v. og
botilbud og botilbudslignende tilbud
Ved vaccination af ældre og personer med visse kroniske
sygdomme
Ved vaccination af ældre og personer med visse kroniske
sygdomme i hjemmet

COVID-19 vaccination af borgere i plejeboliger, inkl. friplejebolig, aflastningspladser,
akutpladser m.v.
4486

Gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV. Den første vaccination pr. dag i
plejeboliger, inkl. friplejebolig, aflastningspladser, akutpladser m.v. afregnes dog som et almindeligt
sygebesøg (ydelse 0411-0461+2301). Hertil kommer kørselsgodtgørelse.

Rammeaftale om COVID-19 vaccination
4486

Evt. optræk af vaccination, gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV. Såfremt vaccinationen
sker i eget hjem, honoreres der uanset tidspunkt for vaccination med dagtids sygebesøgshonorar (ydelse
0411-0461+ 2301 og 0491). Hertil kommer evt. kørselsgodtgørelse. Den første vaccination pr. dag der
udføres på de aftalte lokationer jf. § 2 stk. 2 afregnes som et almindeligt sygebesøg.
Såfremt det regionalt aftales, at de praktiserende læger skal stå for opblandingen af vacciner, honoreres
lægerne for tidsforbruget. Der afregnes i 10-minutters moduler pr. påbegyndt modul.

Nedenstående ydelser kan ikke anvendes for danske statsborgere med alene borgere
fra Schweitz og andre EU/EØS lande
4483 Henvendelse om og henvisning af “nære kontakter” til test samt telefonisk kontakt til patienter om positivt
prøvesvar og om negativt prøvesvar, såfremt det er fagligt indiceret at kontakte patienten. Ydelsen kan også anvendes i
forhold til podning og svarafgivelse for andre asymptomatiske patienter samt opfølgning på prøvesvar, der vedrører
systematisk test af sundhedspersonale
4484 Svarafgivelse på e-mail til patienter med negativt prøvesvar, hvor det er fagligt indiceret. Hovedreglen er dog, at
lægen ikke skal sende en e-mail om negativt prøvesvar, da patienten selv kan se det på sundhed.dk

Videokonference
En planlagt videokonference er et møde mellem lægen og andre sundhedsprofessionelle aktører på
hospitalerne, speciallægepraksis og/eller i kommunerne og evt. patienten omhandlende konkrete
patientforløb, primært med koordinerende og/eller rådgivende formål.
Honorering sker efter konferencens varighed.
4485 pr. 10 minutters varighed

