Overenskomst om almen praksis
Bilag 12: PROTOKOLLAT OM ANVENDELSE AF SUNDHEDSKORT VED ELEKTRONISK REGISTRERING AF
PATIENTHENVENDELSE TIL ALMEN LÆGEPRAKSIS
1. Alment praktiserende læger installerer aflæsningsudstyr, der kan aflæse sundhedskortets stregkode eller
magnetstribe. Dette anvendes som elektronisk registrering ved henvendelse til almen lægepraksis.
2. Sundhedskortet anvendes under patientens besøg hos lægen ved, at kortet føres gennem kortlæseren.
Indlæsningen markeres i lægens elektronisk lagrede afregningsoplysninger med et “p” sammen med
patientens stamoplysninger.
3. P-markeringen skal fremgå af felt nr. 45 i henhold til snitfladebeskrivelsen. Markeringen dokumenterer
patientens tilstedeværelse i praksis. Den enkelte region tilrettelægger selv proceduren for, hvorledes pmarkeringen kontrolleres.
4. Der skal være sikkerhed for, at kun brug af sundhedskort giver en p-markering, samt at det ikke
efterfølgende bevidst eller ubevidst kan lade sig gøre at ændre i regningens dato, tidspunktskoder og
ydelser.
Endvidere skal der være sikkerhed for, at der ikke sker ændringer i koderne inden eller under
transmissionen til regionen. Det forudsættes, at den enkelte lægesystemleverandør kan garantere, at
systemet kan leve op til disse krav om procedurens sikkerhed.
5. Registreringen af ydelser i lægens it-system skal ske samme dag, som ydelserne leveres, dog bortset fra
sygebesøg, som registreres den første almindelige arbejdsdag herefter. Ydelserne skal registreres med det
korrekte tidspunkt for behandlingen. Patienten har krav på at få udskrevet en regning, såfremt der
fremsættes ønske herom.
6. Det er en forudsætning for indsendelse af regningskrav til regionen, at alle regninger (bortset fra
regninger på telefonkonsultationer, e-mailkonsultationer, sygebesøg og ikke sikrede turister) er p-markeret
eller i felt 45 er påført følgende koder:
a) “n” ved systemnedbrud/defekt sundhedskort
b) “g” hvis sundhedskortet er glemt
c) “b” ved konsultation pr. brev eller konsultation ved 3. mand
d) “f” ved genindsendelse af returneret regning
7. Regionen kontrollerer kvartalsvis procenten af de registrerede p-markeringer i praksis.
8. Hvis andelen af p-markeringer er uforholdsmæssig lav, kan sagen indbringes for samarbejdsudvalget med
henblik på, at der kan fastsættes sanktioner.

