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KAPITEL 15
ØJENLÆGEHJÆLP
(OFTALMOLOGI)
SPECIALE 19
Honorarer er angivet i niveau 1. oktober
2017.
§ 1. Honorering
Stk. 1
Konsultationsydelser
Nr.
0110 1. konsultation
0111 Diabetisk øjenundersøgelse
0112 Fotoscreening for
diabetisk øjensygdom
0130 Senere konsultation
0105 E-mail konsultation
0201 Telefonkonsultation
0205 Telefonisk rådgivning til
praktiserende læge
2161 Tillæg for rekvirering af
tolkebistand
2261 Tillæg til konsultation
med tolk
2264 Tillæg til konsultation
med døvetolk

Stk. 3
Tillægsydelser – øvrige
Kr.
244,87

Nr.
2101 Biopsi

758,07

Stk. 4
Tillægsydelser – operationer

505,38
109,10
72,57
54,54
122,44
113,90
101,93
101,93

Stk. 2
Tillægsydelser – undersøgelser
Nr.
2001 Skeleundersøgelse,
-behandling og diagnostik
af amblyopi (dovent øje)
2002 Udvidet øjenbaggrundsundersøgelse (undersøgelse af hele nethinden)
2003 Glaukomundersøgelse
(undersøgelse for grøn
stær)
2004 Automatisk perimetri /
kampimetri (synsfeltsundersøgelse)
2005 Svagsynsoptik/brillebestemmelse

2006 Neurooftalmologisk
undersøgelse
235,06
2007 Maculaøjenundersøgelse
235,06
2008 Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca
(tørre slimhinder)
256,68
2009 NIKE scoring ved katarakt
(grå stær)
10,26

Kr.
235,06
235,06
235,06
274,24
274,24

Kr.
78,38

Nr.
Kr.
3002 Operativ fjernelse af
dybereliggende fremmedlegemer i hornhinden
og tilstødende dele af
øjeæblet
156,72
3003 Fjernelse af sutur i hornhinden og/eller tilstødende dele af øjeæblet
568,14
3004 Fjernelse af hudsvulst
(conjunktivaltumorer)
513,36
3005 Operation for chalazion
(bygkorn)/hordeolum
(dybtliggende betændelse
i øjenlåget)
513,36
3006 Diagnostik af tårevejsstenose (forsnævring på
tårevejene)
513,36
3007 Operation til korrektion
af entropion palpebrae inferiores (operation til korrektion af indaddrejning
af nedre øjenlågsrande) 1.642,75
3008 Operation for Pterygium
(slimhindevækst på hornhinden)
3.182,81
3009 Operation for dermatochalasis palpebrae
(overskydende hud på
øjenlågene)
1.642,75
3

3014 Z-plastik (operation med
underminering og mobilisering af hud)
3015 Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejringer)
3016 Operation for ptosis
palpebra superior
3017 Kantalseneopstramning
3018 Septumplastik
3019 Operation for ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
3020 Pentagonal excision af
øjenlåg (fjernelse af hud
på øjenlåget)
3021 Lukning af tårepunkt
(okklusion af tårepunkt)

2.000,69
909,41
2.819,14
2.000,69
2.000,69
2.000,69
2000,69
446,52

Stk. 5
Tillægsydelser – laser
Nr.
Kr.
3501 Retinal fotokoagulation (laserbehandling af
nethinde)
1.402,95
3502 Fotokoagulation (laserbehandling af kammervinkel/iris ved glaukom
(grøn stær)
1.112,54
3504 Behandling af akut/truende glaukom (grøn stær)
med YAG-laser
1.192,01
Stk. 6
Tillægsydelser – billeddiagnostiske
undersøgelser
Nr.
Kr.
3505 Fundusfoto (foto af
nethinden) uden OCT
253,66
3508 Fundusfoto (foto af
nethinden) med OCT
126,83
3506 Angiografi (kontrastundersøgelse af nethinde)
1.589,34
3509 OCT, Optical Choherence
tomography (3-dimensionelt foto af nethinde)
247,43
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Stk. 7
Ydelser efter regionens beslutning
(rammeydelser)
Nr.
Kr.
5009 Behandling af efterstær
med YAG-laser
1.204,41
5000 Kontrol af anti-VEGF
behandlede patienter med
våd AMD
488,40
5056 Kontrol af anti-VEGF
behandlede patienter med
våd AMD med symptomer på recidiv
863,10
Stk. 8
Sygebesøg
Nr.
0401 Besøg, hverdage kl. 8.0016.00
1101 Kørselstillæg
9001 Kørselsgodtgørelse indtil
20.000 km

Kr.
538,32
12,61
4,06

Ved sygebesøg, hvor der finder operativt
indgreb sted, tillægges besøgshonoraret
den relevante operationstakst, jf. ydelseslisten ovenfor. Kørselstillæg ydes for
tidsforbrug i forbindelse med transporten pr. påbegyndt kilometer, opgjort på
samme måde som kørselsgodtgørelse
efter statens regler for brug af eget
befordringsmiddel.
Stk. 9
Honorar for ekstraordinær øjenlægehjælp, jf. § 6, stk. 5.
a) For øjenlægehjælp, der ydes hverdage
kl. 16.00 - 20.00, på dage, hvor der
ikke er afholdt konsultation efter kl.
16.00, jf. § 6, stk. 2 og lørdage kl. 8.00
- 20.00, tillægges der 50 % for konsultationer og sygebesøg.
b) For øjenlægehjælp, der ydes hverdage og lørdage kl. 20.00 - 24.00 samt
søn- og helligdage kl. 8.00 - 24.00,

tillægges der 75 % for konsultationer
og sygebesøg.
c) For øjenlægehjælp, der ydes kl. 0.00
- 8.00, tillægges der 100 % for konsultationer og sygebesøg.
Stk. 10
Ved flere operationer i samme konsultation ydes sædvanlig takst for 1. operation og 50 % af taksten for de følgende
operationer. Der kan ikke honoreres for
mere end 5 operationer i samme konsultation. Ved anvendelse af følgende
ydelse angives den pågældende ydelse
på regningen ved at erstatte ydelsesnummeret med 31xx således, at de sidste
to cifre angiver den pågældende ydelse.
Anmærkning til § 1, stk 2:
Såfremt antallet pr. måned af tillægsydelserne 2001-2005 pr. øjenlæge/praksis
overstiger 50 % af summen af 1. konsultation, senere konsultation og besøg,
honoreres den pågældende øjenlæge/
praksis for tillægsydelserne svarende
til 50 % af antallet af 1. konsultationer,
senere konsultationer og besøg.

Anmærkning til § 1, stk 4:
Ny tilføjelse gældende fra 1. december
2020

fokuseret ophold hos en kollega, der
allerede udfører de kirurgiske indgreb.
Danske Øjenlægers Organisation
anviser, hvilken øjenlæge en given speciallæge kan være i fokuseret ophold
hos. Det fokuserede ophold vil træne
øjenlægen i at gennemføre de større
kirurgiske indgreb. Speciallægen skal
igennem 10 operationer demonstrere,
at pågældende besidder de relevante
kirurgiske færdigheder.
Ligeledes gælder det, at i tilfælde hvor
øjenlægens gennemsnit samlet set påvirkes af særlige uforudsete og betydelige
hændelser, skal dette inddrages i vurderingen af, hvorvidt volumenkravet er
efterlevet. Det gælder eksempelvis for
tilfældet med Covid-19 i 2020.
§ 2. Rekvisition
Stk. 1
Øjenlæger kan, jf. kapitel 2 om anæstesiologi, § 1, stk. 3, punkt B, rekvirere
anæstesiologisk bistand i forbindelse
med operation. Øjenlægen angiver på
regningen til regionen i forbindelse med
hvilken operation, der er ydet anæstesiologisk bistand. Anæstesiologisk bistand
til øjenlæger rekvireres direkte af
øjenlægen uden henvisning fra sikredes
alment praktiserende læge.

For ydelserne 3007-3021 er det en forudsætning, at der udføres 30 ydelser årligt
ved et gennemsnit over de seneste 3 år.

Stk.2
Øjenlæger kan til ydelse 3021 Lukning
af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
rekvirere tårevejsplugs.

Det er muligt at generhverve muligheden for at udføre de kirurgiske ydelser
under overenskomsten igen, hvis

Stk. 3
Der henvises i øvrigt til kapitel VI i
overenskomstens generelle del.

• den enkelte øjenlæge over for regionen kan dokumentere, at pågældendes
kirurgiske færdigheder er vedligeholdt
i andet regi eller
• den enkelte øjenlæge over for regionen kan dokumentere at have haft et

§ 3. Limitering
Der kræves ikke henvisning fra alment
praktiserende læge for behandling ved
øjenlæge. Såfremt der foreligger henvisning gælder de almindelige bestemmelser, jf. den generelle del.
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§ 4. Fortsat behandling/udvidet
henvisning
Stk. 1
Ved fortsat behandling (kontrolundersøgelser m.v.) vedrørende samme
sygdom kan der honoreres for en ny 1.
konsultation, når der er forløbet 6 måneder fra den sidste 1. konsultation.
Stk. 2
Der henvises i øvrigt til overenskomstens generelle del, § 23.
§ 5. Analogisering
Stk. 1
Speciallægen kan for operationer, der
ikke er anført i ydelseslisten, jf. § 1, stk.
4, beregne sig honorar ved analogisering
af den pågældende operations omfang
med de i listen anførte. Der kan alene
analogiseres i situationer, hvor det ikke
på forhånd kan vides eller planlægges,
at det bliver nødvendigt at udføre en
operation, som ikke er omfattet af § 1,
stk. 4. Hvis det på forhånd kan vides, at
operationen ikke er omfattet af § 1, stk.
4 og dermed ikke kan analogiseres, skal
speciallægen i stedet indgå en aftale i
henhold til § 64 med regionen.
Stk. 2
En speciallæge kan maximalt honoreres
for analogiseringer svarende til et antal
på 0,5 procent af det årlige antal operationer den pågældende speciallæge
har foretaget det foregående år. Beregningen af antallet af analogiseringer
bygger på det samlede antal operationer
foretaget det foregående år. Således
vil antallet af analogiseringer, der kan
laves af en speciallæge i eksempelvis
2015, være 0,5 procent af de operationer,
speciallægen foretog i 2014.
Stk. 3
Speciallægen skal i forbindelse med
afregningen til regionen angive, hvilken
operation, der er udført, samt hvilken
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operation, der jf. § 1, stk. 4, er analogiseret til. Ved analogisering anvendes
ydelsesnumre med henholdsvis 41xx til
1. operationer og 42xx til følgende operationer, hvor de to sidste cifre angiver,
hvilken ydelse, der analogiseres til. I de
tilfælde, hvor en operationsydelse har en
særlig limitering, indgår analogiseringsydelsen i denne optælling.
Stk. 4
Analogiseringen kan af regionen forelægges til drøftelse i samarbejdsudvalget
med henblik på vurdering og eventuel
afgørelse heraf, jf. § 69 i overenskomstens generelle del.
Stk. 5
Samarbejdsudvalget kan i tvivlstilfælde
forelægge sager vedrørende analogiseringen for SSU.
Anmærkning til § 5, stk.3:
Når et nyt elektronisk afregningssystem
indføres, skal denne redegørelse ske
i et særligt tekstfelt i forbindelse med
afregningen.
§ 6. Konsultation
Stk. 1
Øjenlægen afholder på hverdage, undtagen lørdage, inden for tidsrummet
fra kl. 8 til kl. 16, konsultation med fast
træffetid og/eller efter tidsbestilling.
Stk. 2
Øjenlægen afholder udover den i stk. 1
nævnte daglige konsultation en af dagene mandag-fredag konsultation efter kl.
16. Denne konsultation skal fortrinsvis
forbeholdes sikrede, hvis arbejde hindrer dem i at søge øjenlæge i konsultationen i dagtimerne.
Stk. 3
Øjenlægen har pligt til at bekendtgøre
sin konsultationstid over for de sikrede.

Tidspunktet for den sene konsultation
meddeles endvidere regionsrådets social- og sundhedsudvalg.
Stk. 4
Sikrede, der har en tidsaftale, er forpligtet til at overholde denne aftale
eller afmelde den og må acceptere de
ventetider, der kan opstå bl.a. som følge
af øjenlægens forpligtelse til at varetage
den akutte sygebehandling.
Stk. 5
Såfremt der i anledning af ulykkestilfælde eller pludselig opstået eller forværret
sygdom, der gør øjeblikkelig behandling
nødvendig, ydes øjenlægehjælp uden for
konsultationstiden, er dette at opfatte
som ekstraordinær øjenlægehjælp.
Stk. 6
For at sikre den fornødne øjenlægehjælp
i tilfælde af øjenlægens forfald - ved
ferie, sygdom eller andet rimeligt fravær
– er øjenlægen forpligtet til ved skiltning
eller på anden måde at gøre de sikrede opmærksom på, hvor der kan søges
øjenlægehjælp.
Anmærkning om konsultation:
For øjenlæger, der har konsultation i
lokaler på et sygehus i henhold til aftale
med det pågældende sygehusvæsen,
gælder forpligtelsen om konsultation
efter § 6, stk. 1 og 2 ikke, når aftalen
med sygehusvæsenet er til hinder for
efterlevelse af de nævnte overenskomstbestemmelser.
§ 7. Fravær fra praksis
Ferie, fravær på grund af længerevarende sygdom samt andet længerevarende
fravær på mere end 2 uger meddeles
regionen. Ethvert fravær bekendtgøres
over for de sikrede, der gøres opmærksom på, hvor der i så fald kan søges
øjenlægehjælp.

§ 8. Meddelelse til henvisende læge
Når patienten er færdigundersøgt og/
eller færdigbehandlet, meddeles dette
skriftligt med patientens samtykke til
egen læge med angivelse af resultat
af undersøgelsen og/eller behandlingen, eventuelt med rådgivning for den
fremtidige behandling. Går en patient til
kontrol i et længerevarende forløb, giver
øjenlægen med patientens samtykke
egen læge meddelelse om resultaterne
heraf i relevant omfang.
§ 9. Pensionsbidrag
Regionen, i hvilket øjenlægens konsultationssted er beliggende, indbetaler det
til enhver tid for den enkelte øjenlæge i
henhold til pensionskassens vedtægter
gældende pensionsbidrag til Lægernes
Pensionskasse. Regionen foretager
pensionsindbetalingerne på baggrund af
oplysninger fra FAS.
Anmærkning om pensionsbidrag:
Den praktiske fremgangsmåde vedrørende beregningen og indbetalingen
af pensionsbidragene aftales mellem
RLTN og Lægernes Pensionskasse.
§ 10. Tilrettelæggelse af øjenlægevagtordninger
Med henblik på at sikre fornøden
øjenlægehjælp ved akutte sygdomstilfælde uden for øjenlægernes normale
konsultationstid kan øjenlægerne efter
aftale med regionen og efter indhentet
tilladelse fra samarbejdsudvalget etablere øjenlægevagtordninger for et område.
Vagtordningen kan eventuelt etableres
i samarbejde mellem øjenlægepraksis
og sygehusvæsenet. Det forudsættes, at
der sker drøftelser i fornødent omfang
med tilgrænsende regioner, med hvilke vagtordningen er fælles, eller som
vagtordningen i øvrigt berører.
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