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Lidt generelt

 Man kan tage to/flere TK/0105 samme dag, hvis det er forskellige 

emner, en akut udvikling eller det er prøvesvar fra tidligere på 
dagen

 Plejecenterlæger og deres honorar er nu en del af overenskomsten.

2-3 timer. Nogle kommuner er udenfor.



Case 1

 John, 55 år.

 Røget siden teenageårene

 Tager ikke trapperne længere

 Småhostet i 4 måneder

 Sendes til røntgen (CT?), LFU, evt lab

 Opfølgning om to uger hos lægen

 Ved opfølgning: Indhold? Afregning?



Noget om 0120

 0120 har kunnet anvendes af personale ved DM2 og KOL

 0120 kan nu også anvendes af personalet ved hypertension, 

stofskiftelidelser og osteoporose. 

 Hvis pt har et andet problem ved årskontrol, kan der kun afregnes 

med 0120 men evt med tillægsydelser (”undtagelsesvis”).

 0120 kan tages én gang, hvis man har en ”væsentlig risiko for at 

udvikle alvorlig, kronisk sygdom” 

 Diagnosekoder ryger ikke med fra vores system



Aftalt TK: 0204

 Telefon i stedet for video til dem, der ikke kan finde ud af video. Skal 

være aftalt og kalendersat.

 Kun lægen. I modsætning til video.

 Kun med patienten selv.

 Kun i klinikker, der laver videokonsultationer. 

 Hvis man ligger 25% over regionsgennemsnittet, får man en 

højestegrænse. 

 Max 330 per kapacitet per år

 Tillægsydelser: 2149, 2151 (skemaer), 2161, 2401 og 2402



Aftalt VK: 0125

 Træder i stedet for de midlertidige aftaler (4436).

 Video. Skal være aftalt og kalendersat

 Kan udføres af læge eller praksispersonale. 

 Skal tilbydes af alle klinikker.

 Hvis VK ikke kan gennemføres, afregnes en TK

 Tillægsydelser: 2149, 2151 (skemaer), 2161, 2401 og 2402

 Også mulighed for 6101 og 0120 over video med 1003 som tillæg

 Husk mulighed for SMS video



Videokonference: 0126 per 10 

minutter

 3 på en gang på video

 Rundbordssamtaler virtuelt



E-kons med kommuner: (0127)

 Samme som 0105, bare med kommuner

 Med tiden lidt højere honoreret



Case 2

 Ruth, 92

 Kendt KOL og hypertension

 Hjemmesygeplejersken ringer

 Hoste, lidt dyspnø, ikke feber

 Du kan se, at dagsplanen er hård og beder kommunalt akutteam 

om hjælp.

 De ser pt og tager CRP/Leuko mm og ringer tilbage

 Indlæggelsen undgås

 Afregning? Kommunikationsform?



Kontakt med akutfunktion: (0124)

 Som kommunikationsydelsen, tidligere lokalaftale.

 Kan tages 2 gange per dag. Skal være med lægen…

 Man kan ikke tage en 0201 eller 0105. Men ok med sygebesøg.

 Udover kroniker honorar

 Henvisninger? Til forløb, ikke til ”spot”

 Bagomnumre til kommunens plejepersonale



Konsulterende samtale til 

børnefamilier: (0128)

 Børn fra 1-5 år, der ikke har været til børneundersøgelse. 

 Vi får data om, hvem der er udeblevet. Vi skal kombinere det med 

viden om familien og finde dem, der har behov for støtte.

 Samtalen skal støtte forældre i at passe på deres børn. 

 Grundydelse, der tages samme dag og sammen med en 

børneundersøgelse. Altså to regninger.



Sundhedstjek til borgere på 

botilbud: (0123)

 Besøg til alle patienter på bosteder. ”Skal” ydelse.

 Hvert andet år, i særlige tilfælde årligt.

 Helbredsundersøgelse. Status på kendte sygdomme. Evt lab. 

Orientering til personale/pårørende.

 Lægen skal lave selve besøget. 

 Alle på bosted over 18.

 1422+Tidsforbrug (34x0) + kørselsgodtgørelse (9001)

 Som andre besøg er det udover kronikerhonorar



Case 3

 Peter, 56 år

 Kendt skizofreni

 Stabil, men præget af autisme

 Behandlingsansvaret hos e.l.

 I behandling med seroquel

 Har tid til en årlig kontrol. Ser lidt tyndere ud

 Indhold i konsultationen? Afregning?



Fokuseret somatisk undersøgelse til 

borgere med psykisk lidelse: (2150)

 Lægeforbeholdt. 

 Tillæg til 0101 eller 0120

 Ikke personer på botilbud.

 To grupper: 

 Svært syge mellem 18 og 60, diagnosticeret af psykiater, i 

behandling med Lithium eller fast antipsykotisk medicin (andet end 

til at sove på). (hvert år)

 Psychiatria media med f.eks. angst, depression eller ADHD, hvor 
lægen tænker at pt kan have uopdagede somatiske sygdomme, 

misbrug eller mistrivsel. (kun en gang)



Fokuseret somatisk undersøgelse til 

borgere med psykisk lidelse: (2150)

 Vi skal være opsøgende og trække data. Evt via datakonsulent.

 Lægen skal hvert halve år opgøre sin liste, og se hvem der har fået 

lavet undersøgelsen… 

 Undersøgelsen inkluderer: pt’s egen opfattelse, KRAM, status, 

objektiv undersøgelse inkl evt lab. Plan og evt henvisning til 

kommunale tilbud (?)

 Der tilknyttes en fast kontaktperson i klinikken.

 Lægen sender elektronisk behandlingsplan og forebyggende 
rådgivning til både pårørende/støtteperson og patienten.



Instruktion i brug af kliniske skemaer: 

(2151)

 HjemmeBT, VVS, Dan-PSS

 Kan tages op til to gange. (To gange hvad…?)

 Skal være det rigtige skema, udleveret eller elektronisk.

 Men apparatet behøver ikke at blive udlånt, hvis pt har.

 Også et tillæg til 0201



Tillægsydelser

 Audiometri/tympanometri: (7118)

 Afløser de respektive inkl 7117.

 Er det nemt at rydde op i tillægsydelser?



So sad?

 Udgåede ydelser:

 2136 Anoskopi

 2141 Kontrol af prævention

 7117 Tympanometri

 2138+2146, VVS og hjemmeBT

 4436 Videokons



Forløbsplaner

 Husk at lave nogle

 Værdifuldt værktøj?



Spørgsmål?



Sev der noget ind?

 Tag en kort snak med sidemanden. 

 Hvad kommer med hjem? 

 Hvordan bliver det implementeret?



Ekstranummer…



Opfølgende hjemmebesøg 

(4250, 4251, 4252, 4253, 4201-07)

 Rammeaftale vedr. honorering af praktiserende læger, der udfører 

opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i 
samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

 Basis i Lars Rytters undersøgelse

 Opfølgning på skrøbelige (ældre) borgere efter indlæggelse

 Kun som hjemmebesøg



Opfølgende hjemmebesøg 

(4250, 4251, 4252, 4253, 4201-07)

 Indhold: 

 Medicingennemgang

 Funktionsevne: Brug for hjælpemidler, boligændringer eller personlig 

pleje

 Fokus på ændringer og evt årsager til indlæggelsen

 Ved ændringer fremsendelse af medicinliste senest 5 dage efter. 

Dvs notat med info om medicin. 



Opfølgende hjemmebesøg 

(4250, 4251, 4252, 4253, 4201-07)

 Hjemmebesøget: 4250 (902 kroner)

 Afstandstillæg: 4201-07 (minimum 85 kroner)

 Kørselsgodtgørelse: 4253 (per km, svarer til 9001)

 Tidsbestillingen per telefon: 4251(69 kroner)

 Medicinlisten 4252 (60 kroner)

 Alt sammen uden for loftet



Terminale patienter 

(4250, 4657, 4253, 4201-07)

 Allonge (tilføjelse) til Aftale om Opfølgende hjemmebesøg

 Palliative patientforløb, hvor der er søgt om terminaltilskud (5993)

 Besøg i praksis (4657, svt. Samtaleterapi)

 Hjemmebesøg under den palliative fase (4250) + kørsel + tidsforbrug

 Ikke krav om indhold. Uden for loftet. 



Forebyggende hjemmebesøg og 

Tværsektoriel kommunikation

 Endnu en allonge til Opfølgende hjemmebesøg

 Målgruppe: 

Borgere med komplekse problemstillinger, herunder multiple 

sygdomme, hvor akut sygdom eller forværring i kronisk sygdom 

medfører behov for tværsektoriel koordinerende indsats i relation til 

observation, pleje og behandling med henblik på at forebygge 

indlæggelse og genindlæggelse.



Forebyggende hjemmebesøg 

(4292, 4253, 4201-07)

 Sygebesøg eller konsultation (4292, 900 kroner)

 Afstandstillæg + kilometer

 Sygeplejerske fra kommunen skal deltage, ellers skal der gives 

besked telefonisk OG på korrespondancemeddelelse

 Indhold sv.t Opfølgende: Dvs medicin og aktuelle problemer.

 Hvornår forebygger man en indlæggelse?



Tværsektoriel lægefaglig 

kommunikation (4293)

 Kommunikation elektronisk eller telefonisk med andre læger i 

konkrete komplekse forløb mhp fastholdelse.

 Skal kunne erstatte en henvisning eller indlæggelse.

 Behov for afklaring af behandlingsplan

 Ikke på forløbsydelsespatienter

 71 kroner. Men betaling for noget, vi gør i forvejen.

 Ud over overenskomstens ydelser



Demensaftalen (4280, 4282, 4283)

 Forløbsprogram for demens (63 sider)

 Onepager på to sider:



Demensaftalen (4280, 4282, 4283)

 Det korte af det lange:

 Vi skal udrede patienten i praksis

 Henvise dem, hvis det er relevant

 Efter afslutning har vi PLIGT til at se dem (mindst) årligt. 

 Indkaldelse: 4280 (sv.t. en kons)

 Årskontrol: 4282 (sv.t. 0120+mmse) (600 kroner)

 Indhold: Biopsykosocialt, mmse, medicingennemgang, evt

henvisning og til sidst en kopi til kommunen

 Mail til kommunen: 4283 (46 kroner)

 Alt sammen ud over overenskomstens ydelser


