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Midlertidig aftale mellem PLO-Midtjylland og Region Midtjylland om anvendelse af video i forbindelse med praktiserende
læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse
fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Midtjylland
Under henvisning til § 2 aftale om opfølgende hjemmebesøg, er det
mellem Region Midtjylland og PLO-Midtjylland aftalt, at der midlertidigt vil være mulighed for at gennemføre opfølgende hjemmebesøg
på video.

§ 1. Formål
Formålet med opfølgende hjemmesøg er fortsat som beskrevet i § 2
aftalen og i vejledningen. Indholdet af ydelsen er således den samme
som beskrevet i §2 aftalen.
Videoløsningen kan erstatte hjemmebesøget, når den praktiserende
læge – under hensyntagen til borgeren og/eller lægen selv - vurderer
det relevant og nødvendigt som led i at mindske spredningen af coronasmitte.
Videoløsningen giver de praktiserende læger bedre mulighed for fleksibilitet i forhold til planlægning, bl.a. ved den tid der spares på kørsel. Derfor er det aftalt, at 1. kontakt tilstræbes gennemført indenfor
3 hverdage efter borgeren er udskrevet.

§ 2. Afregning
Det aftales, at der kan ske brug af video i forbindelse med anvendelsen af følgende ydelser:
Ydelse
4213
4215

Tekst
Opfølgende hjemmebesøg, 1. kontakt
som hjemmebesøg
Opfølgende hjemmebesøg, 2. og 3.
kontakt som hjemmebesøg

Grundhonorar
720,76 kr.
229,27 kr.

Dato 25.11.2020
J.nr. 1-31-72-274-20

Side 1

Opfølgende hjemmebesøg gennemført pr. video registreres med ydelsen svarende til 1., 2./3. kontakt + ydelse 1003.
Gennemføres 1. kontakt via video, afregnes det således med ydelser
4213+1003.
Der kan ikke afregnes andre ydelser sammen med et opfølgende
hjemmebesøg gennemført pr. video.
Der kan ikke afregnes i tilfælde, hvor det opfølgende hjemmebesøg
ikke gennemføres.
Side 2

§ 3. Ikrafttræden og ophør
Denne tillægsaftale er midlertidig og ophører automatisk pr. april
2021.

Dato:
Underskrift
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