Almenmedicinske ydelser til vurdering og behandling af borgere
på kommunale COVID-19-pladser
I forbindelse med den aktuelle corona-epidemi er der aftalt flere muligheder for behandling
af patienter ved hjælp af video- eller telefonkonsultation.
Overenskomstydelser
Der er indgået en midlertidig aftale mellem overenskomstens parter om, at visse ydelser
kan tages som video- eller telefonkonsultation:
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale_med_plo_om_anvendelse_af_video_og_telefon_ved_yderligere_kontaktydelser_.pdf
Følgende ydelser er et udpluk og kan bruges ved kontakt mellem patient og læge på en
kommunal COVID-19-plads uden behov for deltagelse af sundhedsfagligt personale.
Ydelse

Ydelseskoder ved telefonisk kontakt

Ydelseskoder ved videokontakt

0101 + 1002

4436

0120 + 1002

0120 + 1003

Fremmødekonsultation
Aftalt specifik forebyggelsesindsats (årskontroller)

Lokale aftaler (med deltagelse af sundhedsfagligt personale)
1. PLO-H, KKR-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået aftale om honorering i
forbindelse med kommunikation/rådgivning om borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner. På kommunale COVID-19-pladser kan kommunikationsydelse 4469 anvendes, når der foretages sygeplejefaglig vurdering, aftales behandling af patienten, samt
når der sker tilbagemelding og opfølgning. Kommunikationen kan være både skriftlig
og mundtlig. Ydelse 4469 kan tages flere gange pr. dag pr. forløb. Se link til aftalen.
2. Under corona-pandemien, hvor fysisk tilsyn af muligt COVID-smittede eller kendt COVID-smittede borgere frarådes, er det aftalt mellem PLO-H og Region Hovedstaden, at
følgende lokale aftaler midlertidigt kan bruges på video eller telefon:
•
•
•

Aftale om opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital, ydelse 4250
Allonge om forebyggende hjemmebesøg for at forebygge indlæggelse eller
genindlæggelse, ydelse 4292
Ydelse 4250 kan også bruges i forløb, hvor patienten er erklæret terminalt syg,
mhp. plan for palliation og opfølgning på denne.
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En sygeplejerske på de kommunale COVID-19-afsnit deltager via video eller telefon, så
nødvendige tiltag kan iværksættes. Aftalen og allonge kan ses her.
Andre situationer med behov for videokonsultation med deltagelse af sundhedsfagligt
personale
En patient kan have behov for, at der afholdes en videokonsultation under opholdet på
den kommunale COVID-19-plads. Denne honoreres med ydelse 4436. Er der i forbindelse
med videokonsultationen tværfaglig kommunikation/rådgivning med personalet, kan
ydelse 4469 tillige afregnes.
Sygebesøg
Hvis det i samarbejde med personalet på den kommunale COVID-19-plads vurderes, at
patienten har behov for fysisk tilsyn af en læge, kan egen læge/stedfortrædende læge
kontakte 1813 for dialog om muligheden for udkørende besøg af læge fra 1813.
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