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KAPITEL 10
ORTOPÆDISK KIRURGI
SPECIALE 20
Honorarer er angivet i niveau 1. oktober
2017.
§ 1. Honorering
Stk. 1
Diagnostik og behandling
Nr.
0110
0130
0105
0201
0205

1. konsultation
Senere konsultationer
E-mail-konsultation
Telefonkonsultation
Telefonisk rådgivning/
rådgivning pr. EDIFACT
til praktiserende læge
2161 Tillæg for rekvirering
af tolkebistand
2261 Tillæg til konsultation
med tolk
2264 Tillæg til konsultation
med døvetolk

Kr.
636,15
140,46
72,57
70,23
218,08
113,90
177,97
101,93

Stk. 2
Tillægsydelser
Nr.
2601 Injektionsbehandling
2604 Bandager, inkl. gipsbandager uden samtidig
operation
2605 Bandager, inkl. gipsbandager i forbindelse
med operation
2606 Senere ultralydsundersøgelse
2608 Ultralydsvejledt procedure
2609 Aspiration af væske fra
led, slimsække og
seneskeder mv.

Kr.
70,77
890,93
445,50
319,00
100,91
393,11

Stk. 3
Særydelser
Nr.
Kr.
3117 Sårbehandling
445,50
3118 Fjernelse af negl
545,50
3120 Fjernelse af svulst i hud
eller underhud
990,93
3131 Korrigerende
hudoperation
1.217,44
3133 Operation for
springfinger
1.217,44
3134 Operation for knyst
1.217,44
3135 Operation for seneknude 1.217,44
3136 Total fjernelse af negleleje 1.800,00
3137 Delvis fjernelse af
negleleje
1.217,44
3140 Fjernelse af svulst eller
cyste under muskelhinden 1.662,95
3144 Operation for slidgigt
i storetå
2.484,01
3146 Nerveafklemning
2.055,14
3147 Ledbåndsrekonstruktion,
seneforlængelse, ledkapselrekonstruktion, åbning
af kapsel med release
2.484,01
3148 Operation for Dupuytrens
kontraktur
2.484,01
3149 Knogleforskydningsoperation
2.801,88
3151 Kikkertoperation af knæ
(artroskopi)
4.893,25
3160 Amputation af finger
2.500,00
3161 Amputation af tå
1.500,00
3162 Operation af fleksibel
hammertå
990,93
3163 Operation for fikseret/
kontrakt hammertå
1.690,93
3165 Seneforlængelse og
gennemskæring af ledkapsel (kapsulotomi) ved
operation for hammertå 1.145,00
3166 Fleksor til ekstensor
senetransposition
2.004,00
3167 Revision af sår med eller
uden sammensyning
990,93
3168 Fjernelse af ledhinde/
seneskede (synovektomi) 1.662,95
3

3169 Stivgøring af led i fingre
eller tæer
3170 Fjernelse af slimsæk
3171 Operation for skæv
storetå med knyst
(hallux valgus operation)
3172 Intern fiksation ved
knogleoperation
3173 Fjernelse af osteosyntesemateriale

2.484,01
1.633,71
4.500,00
1.150,00
2.500,00

Stk. 4
Registreringskoder
Nr.
1018 Registrering af anæstesiologisk bistand

Kr.
0,00

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

Stk. 6
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 32xx således, at de sidste
to cifre angiver den pågældende ydelse.

Anmærkning til § 1:
Konsultationshonorar ydes ikke samtidig
med honorar for særydelse. Tillægsydelser honoreres enten som tillæg til konsultation eller som tillæg til særydelse.
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§ 2. Rekvisition
Stk. 1
Ved behandling af såvel gruppe 1- som
gruppe 2-sikrede kan rekvireres anæstetika.
Stk. 2
Til brug ved injektionsbehandling af
såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede
kan rekvireres steroider.
Stk. 3
Til brug ved behandling af såvel gruppe
1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres
osteosyntesemateriale (k-tråd, forskellige typer osteosynteseskruer, kramper
og skinner til brug ved osteosyntese) til
brug for ortopædkirurgiske ydelser.
Stk. 4
Til brug ved behandling af såvel gruppe
1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres
artroskopisk shaver-sæt til brug for fjernelse af væv i forbindelse med kikkertoperation af knæ (ydelse 3151). Rekvisitionen gælder alene shaver-sæt og ikke
selve shaverapparatet, som speciallægen
selv skal anskaffe sig.
Stk. 5
Til brug ved behandling af såvel gruppe
1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres
anæstesiologisk bistand i forbindelse
med udførelsen af:
• Håndoperationer (for eksempel Dupuytrens kontraktur), der kræver mere
end 30 minutters blodtomhed, eller
hvor patienten er bange for operation/
behandling.
• Patienter, der er bange for operation/
behandling, og som skal have foretaget
forfodskirurgi.
• Knæledsartroskopi på patienter med
muskuløse knæ eller stramme knæ,
samt patienter der ikke kan slappe af.
• Fjernelse af osteosyntesemateriale i
form af lidt større osteosynteser, hvor
der har været anvendt både skruer

og skinner samt svært tilgængeligt
(dybtliggende) osteosyntesemateriale omkring fod, ankel, knæ, hofter,
skulderled, albueled og håndled, samt
patienter der er bange for operation.
Stk. 6
Ortopædkirurgen angiver ved hjælp af
registreringskoden 1018 samt relevant
ydelsesnummer på regningen til regionen, at der er ydet anæstesiologisk
bistand. Anæstesiologisk bistand til
ortopædkirurgerne rekvireres direkte
af ortopædkirurgen uden henvisning fra
sikredes alment praktiserende læge.
Stk. 7
Der henvises i øvrigt til kapitel VI i
overenskomstens generelle del.
Anmærkning til § 2, stk. 5:
Regionerne har kompetencen til at
beslutte, hvordan den anæstesiologiske
bistand rekvireres. Den pågældende
region skal stille denne bistand til rådighed senest 6 måneder efter, at en ortopædkirurg har henvendt sig til regionen,
hvor praksis har adresse, med ønske om
anvendelse af anæstesiologisk bistand.
Hvis det skulle vise sig, at regionen måtte have brug for at oprette en ny anæstesiologisk kapacitet for at efterkomme
den ortopædkirurgiske efterspørgsel
efter anæstesiologisk bistand, er det, jf.
regionernes planlægningskompetence,
op til den enkelte region at vurdere,
hvorvidt regionen ønsker at etablere en
sådan ny kapacitet, og det skal i så fald
ske i overensstemmelse med sædvanlige
regler for kapacitetsudvidelse.
Stk. 8
Speciallæger i ortopædkirurgi kan
efter regionens beslutning og nærmere
fastsatte retningslinjer ordinere hjælpemidler på regionens regning. Der kan
efter regionens beslutning etableres et

samarbejde mellem ortopædkirurger og
kommuner om hjælpemiddelanvendelsen i kommunen. Tilrettelæggelsen af et
sådant samarbejde drøftes med kommuner, der er interesseret i at indgå i et
samarbejde, og det skal aftales, hvorledes honorering skal ske.
§ 3. Limitering
Der er ikke fastsat særlige limiteringsbestemmelser. Der henvises til overenskomstens generelle del, § 22.
§ 4. Fortsat behandling/
udvidet henvisning
Stk. 1
Speciallæger i ortopædkirurgi kan direkte
henvise til fysioterapeut, der har tiltrådt
Landsoverenskomst om Fysioterapi.
Stk. 2
Praktiserende ortopædkirurger har
adgang til at henvise til praktiserende
speciallæge i neurologi for så vidt angår
udredning af patienter med perifere/
centrale nervelæsioner. Endvidere kan
der henvises til praktiserende speciallæger i reumatologi for så vidt angår
udredning af patienter med inflammatoriske lidelser. Speciallægen udfærdiger
en henvisning og giver den oprindeligt
henvisende læge meddelelse herom.
Stk. 3
Der henvises i øvrigt til overenskomstens generelle del, § 23.
Anmærkning til § 4, stk. 2:
Den nævnte henvisningsadgang gælder
alene for udredning i et ubrudt patientforløb på basis af den oprindelige
henvisning.
§ 5. Analogisering
Stk. 1
Speciallægen kan for operationer, der
ikke er anført i ydelseslisten, jf. § 1, stk.
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3, beregne sig honorar ved analogisering
af den pågældende operations omfang
med de i listen anførte. Der kan ikke
analogiseres til operationer ud over
1.662,95 kr. (niveau 01-10-2017). 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. 3. Hvis det på forhånd kan
vides, at operationen ikke er omfattet af
§ 1, stk. 3, 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
2021, være 0,5 procent af de operationer,
speciallægen foretog i 2020.
Stk. 3
Speciallægen skal i forbindelse med
afregningen til regionen angive, hvilken
operation, der er udført, samt hvilken
operation, der jf. § 1, stk. 3 (operationsydelser), 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
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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.
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