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KAPITEL 16
ØRE-, NÆSE- OG
HALSSPECIALET
SPECIALE 21
Speciallægerne er forpligtet i henhold
til gældende moderniseringsrapport af
22. november 2018 og de til enhver tid
gældende ydelsesbeskrivelser.
§ 1. Honorering
Stk. 1
Honorarer er angivet i niveau 1. oktober
2017. Konsultationshonorar ydes ikke
samtidig med honorar for særydelse.
Tillægsydelser honoreres enten som
tillæg til konsultation eller som tillæg til
særydelse.

B. Tillægsydelser

Stk. 2
Konsultationsydelser
Nr.
0101
0102
0105
0106
0201
0205

2161
2261
2264

1. konsultation
Senere konsultation
E-mail konsultation
Vurdering af PRO-data
med henblik på bestemmelse af behov for kontrol
Telefonkonsultation
Telefonisk rådgivning eller
rådgivning pr. EDIFACT
til speciallæge i almen
medicin
Tillæg for rekvirering af
tolkebistand
Tillæg til konsultation med
tolk
Tillæg til konsultation med
døvetolk

Stk. 3
Allergologiske ydelser
A. Konsultationsydelser

Nr.
Kr.
0140 Udredning med henblik på
behandling af IgE-medieret allergi
1000,00
0141 Udredning 2. konsultation
– Fortsat udredning med
henblik på behandling af
IgE-medieret allergi
342,83
0142 Anden allergibehandling
end vaccination
257,12
0143 Allergivaccination,
hyposensibilisering med
injektion (SCIT – subcutan
immunterapi) 1. allergen
459,15
0144 Allergivaccination, hyposensibilisering med tablet
(SLIT – sublingual immunterapi) 1. gangsindtagelse 452,84

Kr.
229,16
97,01
72,57
48,53
48,53

114,57
113,90
92,25
101,93

Nr.
Kr.
2025 Allergivaccination,
hyposensibilisering med
injektion (SCIT – subcutan
immunterapi) følgende
allergen
139,25
2026 Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering (SCIT – subcutan
immunterapi med injektion)
525,63
2027 Årskontrol ved allergivaccination, hyposensibilisering (SLIT sublingual
immunterapi med tablet) 525,63
Stk. 4
Tillægsydelser – undersøgelser
Nr.
Kr.
2005 Video- eller elektro-nystagmografi (VNG/ENG).
Computeriseret undersøgelse af centrale nervebaner for balancen
187,78
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2007 Undersøgelse af høreevnen for rene toner (Toneaudiometri)
2008 Undersøgelse af skelneevnen for tale (Taleaudiometri)
2009 Neurologisk øre-, næseog halsundersøgelse (neuro-oto-rhino-laryngogisk
undersøgelse)
2010 Endoskopisk undersøgelse af svælg og strube (fiberfaryngolaryngoskopi)
2013 Endoskopisk undersøgelse af begge næsehuler før
og efter afhævning af slimhinder (nasal endoskopi/
posterior rhinoskopi med
detumescering)
2014 Undersøgelse af stemmebåndenes struktur og
funktion (Endoskopisk
stroboskopi)
2016 Undersøgelse af søvn i
hjemmet med måling af
hjerterytme, iltmætning,
vejrtrækningsforhold,
snorken og kropsbevægelser (Søvnundersøgelse
med cardio-respiratorisk
monitorering)
2018 Stemmeanalyse
2019 Høreprøve baseret på måling af lydemissioner fra
hårcellerne i det indre øre
(otoakustiske emissioner)
2020 Undersøgelse af trykforholdene i mellemøret
(tympanometri) med
eller uden undersøgelse
af trommehinderefleks
(stapediusrefleks)
2022 Behandling af ørestenssvimmelhed (Otolit repositionsmanøvre)
2023 Ultralydsscanning af
halsen
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249,27
249,27

284,18
419,55

106,06

563,34

2024 Undersøgelse af balanceorganet ved hjælp af
computeriseret analyse
af videooptagelser af
øjenbevægelser (perifer
vestibulærundersøgelse,
elektronisk databehandling)
2103 Celleprøve med finnål
(finnålsaspirationsbiopsi)
2601 Priktest uden for allergiforløb
2028 Behandling af svær positionsbetinget svimmelhed
(BPPV) i specialstol (Otolitrepositionsmanævre i
stol)
2029 Legeaudiometri (høreprøve for børn)
2030 Test af lugtesansen (Olfaktionstest)
1001 Registrering af drænkontrol

354,79
493,55
158,43

558,87
249,27
100,00
0,00

Stk. 5
Særydelser – operationer
A. Tværgående ydelser

408,51
563,34

208,69

104,30
249,27
481,45

Nr.
3034 Punktur/incision af byld,
cyste eller hæmatom i øre, næse- og halsområdet
3035 Biopsi
3036 Fjernelse af svulst fra hud
eller slimhinde med efterfølgende suturering
3050 Fjernelse af sting (suturfjernelse)
3053 Fjernelse af fremmedlegeme i øre, næse eller hals

Kr.
493,55
493,55
792,69
378,41
448,68

B. Ører
Nr.
3006 Fjernelse af polypdannelse på trommehinde eller
fra mellemøre

Kr.
668,03

3009 Anlæggelse af trommehindedræn (Tubulation af
trommehinde)
792,69
3022 Gennemskæring af trommehinden (Paracentese)
493,55
3023 Trommehindeoperation
(Myringoplastik) med
kunstigt transplantat
1.236,37
3024 Trommehindeoperation
(Myringoplastik) med frit
transplantat
3.973,35
3025 Trommehindeoperation
(Tympanoplastik type
1) med fremklapning af
trommehinden
7.152,04
3051 Behandling af øregangseksem eller betændelse i øregangshuden
med øregangsbandage
(Mechebehandling i øregang)
319,07
3052 Oprensning af øregang
efter mellemøreoperation med tildannelse af
ikke-selvrensende hulrum
(Radikalkavitet)
319,07
C. Næse
Nr.
Kr.
3002 Ætsning eller brænding af
kar i næseslimhinden ved
næseblødning (Kaustisk
eller diatermisk behandling af epistaxis)
319,07
3004 Operativ fjernelse af næsepolypper (polypektomi) 668,03
3005 Fjernelse af polypper
(adenoide vegetationer) i
næsesvælget (adenotomi) 1.112,54
3008 Sinoskopi med eller uden
biopsi
792,69
3011 Behandling af isoleret
næsefraktur
1.236,37
3027 Reduktion af forstørret
næsemusling (conchotomia)
792,69

3028 Punktur eller tubulation
af kæbehule
792,69
3029 Behandling af næseblødning eller sår i næsehulen
med næsetamponade
668,03
3030 Operation af skæv næseskillevæg (Septumplastik)
3.973,35
3033 Funktionel endoskopisk
bihulekirurgi med åbning
til kæbehule
3.973,35
3058 Funktionel endoskopisk
bihulekirurgi med ethmoidektomi
3.973,35
D. Mund og svælg
Nr.
3010 Operation af spytkirtlernes udførselsgang
3015 Total fjernelse af halsmandler (Tonsillektomi)
3057 Delvis fjernelse af halsmandler (Tonsillotomi)
3037 Operation af for stramt
tunge- eller læbebånd
3039 Fjernelse af godartet
svulst (tumor) i strube
eller svælg
3056 Fjernelse af drøblen
(Uvulektomi)

Kr.
792,69
3.973,35
3.973,35
668,03
2.118,78
3.973,35

E. Ansigt og hals
Nr.
Kr.
3044 Fjernelse af svulst fra
hud med efterfølgende
kirurgisk rekonstruktion
(plastik)
2.118,78
Stk. 6
Følgende operationer honoreres som
særydelser, jf. § 65 i overenskomstens
generelle del, efter aftale mellem regionsrådet og ørelægen.
Nr.
5001 Operation for stritøre

Kr.
4.014,71
5

5005 1. konsultation til fortsat
behandling i speciallægepraksis
229,16
5006 Høreprøve i støjende
omgivelser (Audiometri i
frit felt)
249,27
5014 Behandling af obstruktiv søvnapnø med
overtryk (Continuous
Positive Airway Pressure
(CPAP))
2.200,00
5015 Kontrol af behandling af
obstruktiv søvnapnø med
overtryk (Continuous
Positive Airway Pressure
(CPAP))
600,00
5016 Mellemøreoperation
med rekonstruktion af
øreknoglekæden (tympanoplastik type 2 og 3) 10.648,59
Stk. 7
Sygebesøg
Nr.
0401
0501
1101
9001

Besøg uden operation
Besøg med operation
Kørselstillæg
Kørselsgodtgørelse indtil
20.000 km

Kr.
530,93
226,75
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.

tation efter kl. 16.00, jf. § 6, stk. 2 og
lørdage kl. 8.00 - 20.00, tillægges der
50 % for konsultationer og sygebesøg.
b) For øre-, næse- og hals lægehjælp, 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 øre-, næse- og hals lægehjælp, der
ydes kl. 0.00 - 8.00, tillægges der 100
% for konsultationer og sygebesøg.
Stk. 9
Ved dobbeltsidigt indgreb i henhold til
stk. 5 honoreres 1. operation med fuldt
honorar og den følgende operation på
modsatte side med 50 % honorar. 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. Følgende ydelser kan ikke udføres dobbeltsidigt: 3005,
3011, 3015, 3023-25, 3030, 3035, 3039,
3050, 3053, 3056 og 3057.
Stk. 10
Operation af skæv næseskillevæg (Septumplastik) (3030), Funktionel endoskopisk bihulekirurgi med åbning til kæbehule (3033) og Funktionel endoskopisk
bihulekirurgi med ethmoidektomi
(3058) kan kombineres i det omfang, det
er nødvendigt. Der honoreres fortsat
med 50 % honorar ved dobbeltsidige
indgreb.

Stk. 8
Honorar for ekstraordinær øre-, næseog hals lægehjælp, jf. § 6, stk. 5:

§ 2. Rekvisition
Øre-, næse- og halslægen kan til universel og lokalbedøvelse rekvirere anæstetika samt medicinske gasser til brug ved
anæstesi. Rekvisition sker på en mellem
parterne aftalt rekvisitionsblanket.

a) For øre-, næse- og hals lægehjælp, der
ydes hverdage kl. 16.00 - 20.00, på
dage, hvor der ikke er afholdt konsul-

Stk. 2
Øre-, næse- og halslæger kan, jf. kapitel
2 vedrørende anæstesi, § 1, stk. 3, rekvi-
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rere anæstesiologisk bistand i forbindelse med operation. Øre-, næse- og halslægen angiver på regningen til regionen
i forbindelse med hvilken operation,
der er ydet anæstesiologisk bistand.
Anæstesiologisk bistand til øre-, næseog halslæger rekvireres direkte af øre-,
næse- og halslægen uden henvisning fra
sikredes alment praktiserende læge.
Stk. 3
For såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan der til brug ved alle ydelser, hvor
der udføres priktest, rekvireres allergener, kontrolvæsker og lancetter.
Stk. 4
Der henvises i øvrigt til kapitel VI i
overenskomstens generelle del.
Anmærkning til § 2, stk. 2:
I forbindelse med modernisering af specialet anæstesiologi er der udarbejdet en
gruppering af diverse øre-, næse- og halsindgreb i forbindelse med anæstesiydelser. Se bilag til kapitel 2 Anæstesiologi.
§ 3. Limitering
Stk. 1
Der kræves ikke henvisning fra alment
praktiserende læge for behandling ved
øre-, næse- og halslæge.
§ 4. Fortsat behandling/ udvidet
henvisning
Stk. 1
Udover det, der er nævnt i § 28 i overenskomstens generelle del, kan øre-,
næse- og halslægen - forudsat der ikke
skal ske en vurdering af sikrede hos
egen læge - henvise til speciallæge
inden for oftalmologi (øjenlægehjælp),
neurologi, dermatologi, pædiatri, intern
medicin og kirurgi, såfremt der måtte
være behov herfor af hensyn til videre
behandling i relation til behandlingsdiagnosen.

Stk. 2
Ved fortsat behandling (kontrolundersøgelser m.v.) vedrørende samme sygdom,
kan honoreres for en ny 1. konsultation,
når der er forløbet 6 måneder fra den
sidste 1. konsultation.
Stk. 3
Såfremt der henvises til andre specialer,
jf. stk. 1, skal øre-, næse- og halslægen
følge bestemmelserne om meddelelse
til henvisende læge jf. overenskomstens
generelle del, § 27.
Stk. 4
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.
5, beregne sig honorar ved analogisering
af den pågældende operations omfang
med de i listen anførte. Der kan maksimalt analogiseres til ydelser med et
honorar svarende til 1.236,37 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. 5. Hvis det
på forhånd kan vides, at operationen
ikke er omfattet af § 1, stk. 5 og dermed
ikke kan analogiseres, skal speciallægen
i stedet indgå en aftale i henhold til § 64
med regionen.
Stk. 2
En speciallæge kan maksimalt 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
7

laves af en speciallæge i eksempelvis
2018, være 0,5 procent af de operationer,
speciallægen foretog i 2017.
Stk. 3
Speciallægen skal i forbindelse med
afregningen til regionen angive, hvilken
operation, der er udført, samt hvilken
operation, der jf. § 1, stk. 5, 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
Øre-, næse- og halslægen afholder på
hverdage, undtagen lørdage, inden for
tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16, konsultation med fast træffetid og/eller efter
tidsbestilling.
Stk. 2
Øre-, næse- og halslægen afholder
udover den i stk. 1 nævnte daglige
konsultation en af dagene mandag-fre8

dag konsultation efter kl. 16. Denne
konsultation skal fortrinsvis forbeholdes
sikrede, hvis arbejde hindrer dem i at
søge øre-, næse og halslæge i konsultationen i dagtimerne.
Stk. 3
Øre-, næse- og halslægen har pligt til at
bekendtgøre sin konsultationstid over
for de sikrede via praksisdeklarationen.
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 øre-,
næse- og halslægens 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 øre-, næse- og hals lægehjælp uden for konsultationstiden, er
dette at opfatte som ekstraordinær øre-,
næse- og hals lægehjælp.
Stk. 6
For at sikre den fornødne øre-, næseog halshjælp i tilfælde af øre-, næse- og
halslægens forfald - ved ferie, sygdom eller andet rimeligt fravær - er øre-, næseog halslægen forpligtet til ved skiltning
eller på anden måde at gøre de sikrede
opmærksom på, hvor der kan søges øre-,
næse- og halslæge.
§ 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 øre-,
næse- og halslæge.

§ 8. Meddelelse til henvisende læge
Stk. 1
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
øre-, næse- og halslægen med patientens
samtykke egen læge meddelelse om
resultaterne heraf.

for et område. Vagtordningen kan eventuelt etableres i samarbejde mellem øre-,
næse og halspraksis 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.

Stk. 2
Såfremt øre-, næse- og halslægen har
færdigbehandlet en gruppe 1-sikret
patient, der har henvendt sig uden henvisning fra egen læge, meddeles dette
skriftligt med patientens samtykke til
egen læge.
§ 9. Pensionsbidrag
Regionen, i hvilket ørelægens konsultationssted er beliggende, indbetaler det
til enhver tid for den enkelte ørelæge 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 øre-, næse- og
hals lægevagtordninger
Med henblik på at sikre fornøden øre-,
næse- og halshjælp ved akutte sygdomstilfælde uden for øre-, næse- og
halslægernes normale konsultationstid
kan øre-, næse- og halslægerne efter
aftale med regionen og efter indhentet
tilladelse fra samarbejdsudvalget etablere øre-, næse- og hals lægevagtordninger
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