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Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) om honorering for videokonferencer
Baggrund:
Ved nærværende aftale iværksættes tiltag, i form af videokonference, for
at mindske spredningen af COVID-19 og fastholde samarbejdet mellem
sundhedsprofessionelle aktører og almen praksis om konkrete patientforløb.
Hovedsigtet med aftalen er, at møder mellem læge, andre sundhedsprofessionelle og evt. patient kan foregå via video i stedet for fysisk fremmøde, hvor det vurderes relevant, og hvor det er muligt.
Der vil dog fortsat være tilfælde, hvor en videokonference ikke kan træde
i stedet for fremmøde, når lægen f.eks. har behov for at foretage en fysisk
undersøgelse af patienten til at vurdere det fremadrettede behandlingsforløb.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1
En planlagt videokonference er et møde mellem lægen og andre sundhedsprofessionelle aktører på hospitalerne, speciallægepraksis og/eller i
kommunerne og evt. patienten omhandlende konkrete patientforløb,
primært med koordinerende og/eller rådgivende formål.
Stk. 2
Det er hensigten, at videokonferencen træder i stedet for fysisk tilstedeværelse ved et møde/konference, fx ved udskrivningskonferencer
o.lign., koordineringsmøder med samarbejdspartnere fx mellem praksis
og kommunens hjemmepleje/socialpsykiatri/jobcentre mv, rådgivning/møde/fælleskonsultation med speciallægepraksis eller specialist på
sygehus.

Side 2

Stk. 3
Det er en forudsætning, at videokonferencen og dets formål er aftalt på
forhånd, og at der er behov for koordination mellem de professionelle
parter med henblik på, f.eks. at plejepersonale kan håndtere det videre
forløb.
Såfremt sundheds- eller plejepersonale alene hjælper patienten med at
gennemføre en videokonsultation med lægen, herunder at få teknisk
hjælp til denne, er det ikke at betragte som en konference i henhold til
denne aftale.
Stk. 4
Der skal som minimum deltage tre aktører i en videokonference, herunder evt. patienten, som også kan være fysisk til stede med den ene af
sundhedspersonerne eller deltage virtuelt.

§ 2 Ydelser og honorering
Stk. 1
Honorering af de praktiserende læger sker efter konferencens varighed
og udgør 159,12 kroner (1. april 2020-niveau) pr 10 minutter varighed.
Der kan maximalt honoreres for 6 moduler pr. konference.
Såfremt der ikke opnås forbindelse, og én eller flere af aktørerne derfor
vælger at overgå til telefon, honoreres der fortsat med 159,12 kr. pr.
modul af 10 minutter (1. april 2020-niveau
Stk. 2
Der anvendes ydelseskode 4485, som afregnes pr. påbegyndt 10 minutters modul.

Stk. 3
Der kan ikke afregnes andre ydelser sammen med en videokonference.

§ 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.

Side 3

§ 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. Øvrige forhold
Ydelse 4485 indgår ikke i årsopgørelserne, jf. overenskomstens § 88 ligesom udgiften ikke er inkluderet i den økonomiske ramme for almen praksis.

§ 6 ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 17. december 2020
§ 6 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel.
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