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Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation
(PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering af videokonsultation i almen praksis og lægevagt
Baggrund:
Ved nærværende aftale iværksættes tiltag, i form af videokonsultationer,
for at mindske spredningen af coronasmitte samt for i videst muligt omfang at opretholde adgangen for patienter til almen praksis i den aktuelle
situation med mange coronasmittede i Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Hovedsigtet med aftalen er, at behandling af patienter kan foregå via video i stedet for ved fysisk fremmøde i alle de tilfælde, hvor den praktiserende læge vurderer det relevant, og hvor det er muligt.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1
Aftalen omfatter honorering af alment praktiserende læger, der yder videokonsultationer til patienter i dagtid eller vagttid.
Stk. 2
Det er forventningen, at videokonsultation efter denne aftale erstatter
konsultationer, der ellers ville være blevet gennemført ved fysisk fremmøde eller sygebesøg.
Stk. 3
Hvorvidt en videokonsultation kan træde i stedet for en almindelig konsultation eller sygebesøg, baserer sig på en lægefaglig vurdering og visitation.
Stk. 4
Almen praktiserende læger er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultationer til patienter.
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§ 2 Ydelser og honorering
Stk. 1
Honorar for videokonsultation i dagtid udgør 161,50 kroner (oktober
2019 niveau) og omfatter tidsforbruget i forbindelse med videokonsultation samt evt. visitation af patienten til videokonsultation.
Stk. 2
Honorar for videokonsultation i vagttid udgør 245,00 kroner (oktober
2019 niveau). Honoraret gælder for A-vagt og B-vagt.
Stk. 3
Ved afregning af videokonsultation i dag og vagttid anvendes ydelseskode
4436.
§ 3 afregning og regulering
Stk. 1
Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i overenskomst om
almen praksis.
Stk. 2
Regulering af honoraret sker i henhold til bestemmelserne i § 62 i overenskomst om almen praksis.
§ 4 Øvrige forhold
Ved klager, tvister, uklarheder m.v. i relation til denne aftale finder reglerne i kapitel XIII og XIV i overenskomst om almen praksis i anvendelse.
§ 5 ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 13. marts. 2020.
§ 6 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel.
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