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KAPITEL 2
ANÆSTESIOLOGI
SPECIALE 01

Tillægsydelser
Gruppe II

Speciallægerne er forpligtede i henhold
til gældende moderniseringsrapport og
de til enhver tid gældende ydelsesbeskrivelser.
Honorarer er angivet i niveau 1. oktober
2017.
§ 1. Honorering
Stk. 1
Anæstesiologi efter denne overenskomst omfatter behandling af smertetilstande, jf. stk. 2, og anæstesibistand til
ørelæger.
Stk. 2
Behandling af smertetilstande
Nr.
0110
0130
0105
0201
0205

0108
2161
2261
2264

1. Konsultation
Senere konsultation
E-mail konsultation
Telefonkonsultation
Telefonisk rådgivning eller
rådgivning pr. EDIFACT
til speciallæge i almen
medicin
Videokonsultation
Tillæg for rekvirering af
tolkebistand
Tillæg til konsultation med
tolk
Tillæg til konsultation med
døvetolk

Kr.
50,46
170,77
100,91
60,00
170,77
100,00
300,00
100,00
425,00

Gruppe III
Kr.
613,29
283,50
72,57
74,70

306,65
283,50
113,90
123,23
101,93

Ved anæstesiologisk bistand
Nr.
2265 Tillæg til anæstesi, hvor
tolk benyttes

Nr.
2620 Triggerpunktsblokade
2622 Blokader af perifere
nerver
2623 Manipulationsbehandling
2624 Akupunktur
2626 Injektion i slimsække, senenære strukturer eller led
2638 Behandling med lidocain
plaster
2639 Behandling med capsaicin
plaster
2640 Botulinumtoksin behandling af neuropatisk smerte
2641 Diagnostisk ultralydsundersøgelse

Kr.
123,23

Nr.
2635 Injektioner i hulrum ved
rygsøjlen
(epiduralrummet)
2637 Blokade ved siden af
rygsøjlen
(Paravertebral blokade)

Kr.
227,05
217,61

Stk. 3
Særydelser
A. Anæstesiologisk bistand
Nr.
Kr.
3021 Kortvarig anæstesi med
maske eller sedation i
mindre end 15 min.
794,12
3022 Anæstesi med intubation
eller larynxmaske eller
sedation i mindre end 30
min.
1463,20
3023 Anæstesi med intubation
eller larynxmaske eller
sedation i 30-60 min.
2382,35
3024 Anæstesi med intubation
eller larynxmaske eller
sedation i 61-120 min.
4764,69
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3025 Anæstesi med intubation
eller larynxmaske i mere
end 120 min.
7147,04
Stk. 4
Rammeydelse
Nr.
5000 Ultralydsvejledt nerveblokade i forbindelse med
anæstesi

Kr.
500,00

Stk. 5
Tillægsydelse, overenskomstens generelle del § 43
Nr.
1401 Besøg
1101 Kørselstillæg for tidsforbrug ved besøg (pr.
påbegyndt km.)
9001 Kørselsgodtgørelse indtil
20.000 km.

Kr.
478,66
12,61
4,06

Anmærkning til § 1:
Konsultationshonorar ydes ikke samtidig
med honorar for særydelse. Tillægsydelser honoreres enten som tillæg til konsultation eller som tillæg til særydelse.
Anmærkning til § 1, stk. 3
Det fremgår af bestemmelserne om
øre-, næse- og halsspecialet, kapitel 16,
at det af ørelægens regning skal fremgå
i forbindelse med hvilken operation, der
er ydet anæstesiologisk bistand.
Anæstesiologisk bistand til øre-, næse
og halslæger rekvireres direkte af øre-,
næse- og halslægen uden henvisning fra
patientens alment praktiserende læge.
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§ 2. Rekvisition
Stk. 1
Ved behandling af såvel gruppe 1- som
gruppe 2-sikrede kan rekvireres lægemidler til anæstesi. Lægemidler til
universel bedøvelse kan rekvireres på
regionens regning i forbindelse med
anæstesiologisk bistand i ørelægepraksis.
Stk. 2
Til brug for behandling af såvel gruppe
1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres
steroider og andre lægemidler til brug
ved smertebehandling.
Stk. 3
Der henvises i øvrigt til kapitel VI i
overenskomstens generelle del.
§ 3. Limitering
Der er ikke fastsat særlige bestemmelser. Der henvises til overenskomstens
generelle del, § 22.
§ 4. Fortsat behandling/udvidet
henvisning
Stk. 1
Udover det, der er nævnt i § 28 i overenskomstens generelle del, kan anæstesiologer henvise til speciallæge i
reumatologi. Endvidere kan henvises til
fysioterapi.
Stk. 2
Der henvises i øvrigt til overenskomstens generelle del, § 23.
§ 5. Analogisering
Der kan ikke foretages analogisering.
Protokollat af 01-07-2019 om klausulering for specialet anæstesiologi
Der har i det anæstesiologiske speciale
udviklet sig en praksis, hvor ca. 25% af
speciallægerne både yder anæstesiologisk bistand til øre-, næse- og halslæger
og smertebehandling, mens ca. 75% af
speciallægerne enten varetager anæstesi-

ologisk bistand eller smertebehandling.
Det er en helt særlig situation for dette
speciale, at der for så vidt angår de ca.
75% i dag er en de facto opdeling i 2
grupper med forskellige virksomhedsområder, hvor der ikke er et overlap
mellem de ydelser, der leveres. Dette
billede genfindes ikke i andre specialer.
Overenskomstens parter aftaler hermed,
at de enkelte speciallæger fremover ikke
kan skifte virksomhedsområde uden tilladelse fra regionen. Denne klausulering
indebærer, at
• Speciallæger, der i dag udelukkende
leverer anæstesiologisk bistand til øre-,
næse- og halspraksis1, skal fortsætte
hermed
• Speciallæger, der i dag udelukkende
yder smertebehandling skal fortsætte
hermed
• Speciallæger, der i dag leverer både
anæstesiologisk bistand og smertebehandling skal fortsætte hermed.

næse- og halspraksis, kun må afhænde
praksis til speciallæger, der fortsætter
hermed
• Speciallæger, der i dag udelukkende yder smertebehandling, kun må
afhænde praksis til speciallæger, der
fortsætte hermed
• Speciallæger, der i dag leverer både
anæstesiologisk bistand og smertebehandling, kun må afhænde praksis til
speciallæger, der fortsætte hermed.
Såfremt en speciallæge ikke kan overdrage en praksis, som er omfattet af
den ovenfor nævnte klausulering, har
speciallægen krav på erstatning som
beskrevet i overenskomstens § 6, stk. 5.
Regionen kan dog vælge at give tilladelse til, at der sker overdragelse til et
andet virksomhedsområde.
Ovenstående protokollat træder i kraft
d. 1. januar 2020.

Regionen kan efter ansøgning give
tilladelse til, at en speciallæge må skifte
virksomhedsområde. Det kan eksempelvis dreje sig om situationer, hvor
en speciallæge af konkrete grunde, fx
sygdom, ikke længere kan varetage det
virksomhedsområde, som dennes praksis er klausuleret til. Tilladelse kan også
gives, hvis ændringen af virksomhedsområde generelt kan rummes inden for
regionens overordnede planlægning.
Klausuleringen gælder også ved salg af
praksis. Det indebærer, at
• Speciallæger, der i dag udelukkende
leverer anæstesiologisk bistand til øre-,
Såfremt der overenskomstmæssigt indføres adgang til anæstesiologisk bistand til andre specialer
end øre-, næse- og halsspecialet, vil dette også
være omfattet.
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Bilag 1 – Anæstesi til ørelægeindgreb
Gruppering af diverse ørelægeindgreb hvortil der alene kan rekvireres
anæstesiydelserne 3021-3025
Indgreb

Ydelsesnummer Ydelsesnummer
Ørelægehjælp
Anæstesiologi

A. Ører
Fjernelse af polypdannelse på trommehinde
eller fra mellemøre

3006 +/- 3106

3021

Anlæggelse af trommehindedræn
(Tubulation af trommehinde)

3009 +/- 3109

3021

Gennemskæring af trommehinden
(paracentese)

3022 +/- 3122

3021

Trommehindeoperation
(Myringoplastik med kunstigt transplantat

3023 +/- 3123

3021

Trommehindeoperation
(Myringoplastik) med frit transplantat

3024

3023

Trommehindeoperation
(Myringoplastik) med frit transplantat bilat.

3024 + 3124

3024

Trommehindeoperation
(Tympanoplastik type 1) med fremklapning af
trommehinden

3025

3024

Trommehindeoperation (Tympanoplastik type
1) med fremklapning af trommehinden bilat.

3025 + 3125

3025

Fjernelse af fremmedlegeme

3053

3022

Fjernelse af fremmedlegeme bilat.

3053 + 3153

3023

Operation for stritøre

5001

3023

Operation for stritøre bilat.

5001 + 5101

3024

Mellemøreoperation med rekonstruktion af
øreknoglekæden (Tympanoplastik type 2 eller 3)

5016

3025

Endoskopisk undersøgelse af begge næsehuler
før og efter afhævning af slimhinder (nasal
endoskopi/posterior rhinoskopi med detumescering)

2013

3021

Ætsning eller brænding af kar i næseslimhinden
ved næseblødning
(Kaustisk eller diatermisk behandling af epistaxis)

3002 +/- 3102

3022

Operativ fjernelse af næsepolypper
(polypektomi)

3004

3022

B. Næse
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Indgreb

Ydelsesnummer Ydelsesnummer
Ørelægehjælp
Anæstesiologi

Operativ fjernelse af næsepolypper
(polypektomi) bilat.

3004 + 3104

3023

Fjernelse af polypper
(adenoide vegetationer) i næsesvælget
(adenotomi)

3005

3022

Sinoskopi med eller uden biopsi

3008 +/- 3108

3022

Behandling af isoleret næsefraktur

3011

3022

Reduktion af forstørret næsemusling
(conchotomia)

3027

3022

Reduktion af forstørret næsemusling
(conchotomia) bilat.

3027 + 3127

3023

Punktur eller tubulation af kæbehule

3028 +/- 3128

3022

Behandling af næseblødning eller sår i næsehulen med næsetamponade

3029 +/- 3129

3022

Operation af skæv næseskillevæg
(Septumplastik)

3030

3023

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
åbning til kæbehule

3033

3023

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
åbning til kæbehule, bilat.

3033 + 3133

3024

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
Ethmoidektomi

3058

3023

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
Ethmoidektomi, bilat.

3058 + 3158

3024

Fjernelse af fremmedlegeme

3053 +/- 3153

3022

Operation af spytkirtlens udførselsgang

3010

3022

Total fjernelse af halsmandler (Tonsillektomi)

3015

3023

Delvis fjernelse af halsmandler (Tonsillotomi)

3057

3023

Operation af for stramt tunge- eller læbebånd

3037

3022

Fjernelse af godartet svulst (tumor) i strube
eller svælg

3039

3024

Fjernelse af fremmedlegeme

3053

3022

Fjernelse af fremmedlegeme i strube eller
spiserør

3053

3024

Fjernelse af drøbelen (Uvulektomi)

3056

3023

C. Mund og svælg
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Indgreb

Ydelsesnummer Ydelsesnummer
Ørelægehjælp
Anæstesiologi

D. Ansigt og hals
Fjernelse af svulst fra hud med efterfølgende
kirurgisk rekonstruktion (plastik)

3044

3024

E. Kombinationer: Operationer, hvor forskellige indgreb forekommer samtidig
Fjernelse af polypper (adenoide vegetationer)
i næsesvælget (adenotomi) +/- Anlæggelse af
trommehindedræn (Tubulation af trommehinde) +/- Operation af for stramt tunge- eller
læbebånd

3005 +/3009 +/- 3109 +/3037

3022

Total eller delvis fjernelse af halsmandler
(Tonsillektomi/tonsillotomi) +/- Fjernelse af
polypper (adenoide vegetationer) i næsesvælget
(adenotomi) +/- Anlæggelse af trommehindedræn (Tubulation af trommehinde) +/- Operation af for stramt tunge- eller læbebånd

3015/3057 +/3005 +/- 3009 +/3109 +/- 3037

3023

Operation af skæv næseskillevæg (Septum-plastik) +/- Reduktion af forstørrret næsemusling
conchotomia)

3030 + 3027

3024

Operation af skæv næseskillevæg (Septum-plastik) +/- Funktionel endoskopisk bihulekirurgi
med åbning til kæbehule

3030 + 3033

3024

Operation af skæv næseskillevæg (Septum-plastik) +/- Funktionel endoskopisk bihulekirurgi
med ethmoidektomi

3030 + 3058

3024

Operation af skæv næseskillevæg (Septum-plastik) +/- Funktionel endoskopisk bihulekirurgi
med åbning til kæbehule/ Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med ethmoidektomi

3030 + 3033 +/3133 + 3058 +/3158

3025

Operation af skæv næseskillevæg (Septum-plastik) +/- Funktionel endoskopisk bihulekirurgi
med åbning til kæbehule +/- Reduktion af
forstørret næsemusling (conchotomia) +/- Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med ethmoidektomi

3030 + 3033 +/3133 og 3027 +/3127 og evt. 3058
+/- 3158

3025

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
åbning til kæbehule +/- Reduktion af forstørrret
næsemusling (conchotomia)

3033 + 3027

3024

Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med
åbning til kæbehule +/- Reduktion af forstørrret
næsemusling (conchotomia), bilat.

3033 +/- 3133 +
3027 +/- 3127

3025
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Indgreb
Total eller delvis fjernelse af halsmandler
(Tonsillektomi/tonsillotomi) +/- Fjernelse
af drøblen (Uvulektomi)

Ydelsesnummer Ydelsesnummer
Ørelægehjælp
Anæstesiologi
3015/3057 + 3056

3024

Øre-næse-halslægeydelser, hvor muligheden for anæstesi ikke direkte er beskrevet
i ørelægernes ydelsesbeskrivelser, men hvor ydelser kan udføres i generel anæstesi
på baggrund af en lægefaglig vurdering
Fjernelse af sting (suturfjernelse)

3050

3021

Behandling af øregangseksem eller betændelse i øregangshuden med øregangsbandage (Mechebehandling i øregang)

3051

3021

Oprensning af øregang efter mellemøreoperation med tildannelse af ikke-selvrensende hulrum (Radikalkavitet)

3052

3022

Oprensning af øregang efter mellemøreoperation med tildannelse af ikke-selvrensende hulrum (Radikalkavitet), bilat.

3052 + 3152

3023

Punktur/incision af byld, cyste eller hæmatom i øre-, næse og halsområdet

3034

3022

Biopsi

3035

3022

Fjernelse af svulst fra hud eller slimhinde
med efterfølgende suturering

3036

3022

Celleprøve med finnål
(finnålsaspirationsbiopsi (FNAB))

2103

3021
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