29-04-2020

Lokale aftaler i Region Hovedstaden
Takster pr. 1. april 2020 (takster reguleres 1. april og 1. oktober hvert år)

Aftaler gældende i hele regionen
Demensaftalen
Aftale om udmøntning af ”Forløbsprogram for demens” for så vidt angår almen
praksis
Ydelsesnummer
4280
4282
4283
9001
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207

Betegnelse
Indkaldelse demensundersøgelse
Kontrol demens (årlig)
Mail kommune
Kørselsgodtgørelse pr. km
Lægens tidsforbrug til mødestedet
jf. overenskomstens § 94, stk. 2c:
Indtil 4 km
Fra 4 indtil 8 km
Fra 8 indtil 12 km
Fra 12 indtil 16 km
Fra 16 indtil 20 km
Ud over 20 km
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km

Takster (pr. 1. april 2020)
145,46
609,44
45,72
4,05
84,67
123,34
159,66
196,23
233,10
255,90
9,12

Se aftalen her.
Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg
Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende
hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region
Hovedstaden
NB! Midlertidig aftale om, at ydelserne kan tages på video eller telefon, se her.
Se også allonger om palliation, forebyggelse af indlæggelser og smitteopsporing (på
s. 2 og 3).
Ydelsesnummer
4250
4251
4252
4253
0101

4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207

Betegnelse
Hjemmebesøg
Telefonkonsultation
Medicinlister
Kørselsgodtgørelse pr. kørt km
Konsultation i stedet for
hjemmebesøg
Lægens tidsforbrug til mødestedet
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:
Indtil 4 km
Fra 4 indtil 8 km
Fra 8 indtil 12 km
Fra 12 indtil 16 km
Fra 16 indtil 20 km
Ud over 20 km
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km

Takster (pr. 1. april 2020)
894,61
68,72
56,95
4,05
145,46

84,67
123,34
159,66
196,23
233,10
255,90
9,12

Se aftalen her og midlertidig aftale om video/telefon her.
Se vejledning her.
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Allonge til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – palliative patientforløb
Allonge vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der
udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en
kommune i Region Hovedstaden
Allongen vedr. opfølgende besøg/konsultationer er en aftale, der træder i kraft, når patienten
er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling. Ydelsen kan tages ved alle konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning. Aftalen er gældende i alle kommuner i
Region H.
Ydelsesnummer
4657
4250
4253
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207

Betegnelse
Konsultation i stedet for
hjemmebesøg
Opfølgende hjemmebesøg
Kørselsgodtgørelse pr. kørt km.
Lægens tidsforbrug til mødestedet
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:
Indtil 4 km
Fra 4 indtil 8 km
Fra 8 indtil 12 km
Fra 12 indtil 16 km
Fra 16 indtil 20 km
Ud over 20 km
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km

Takster (pr. 1. april 2020)
412,90
894,61
4,05
84,67
123,34
159,66
196,23
233,10
255,90
9,12

Se allongen her.
Se vejledning her.
Allonge til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af indlæggelser
Allonge om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og
genindlæggelser og lægefaglig kommunikation
NB! Midlertidig aftale om, at ydelserne kan tages på video eller telefon, se her.
Allongen er en aftale, der kan anvendes til sygebesøg med henblik på forebyggelse af
indlæggelser og genindlæggelse.
Ydelsesnummer
4292
4292
4293
4253
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207

Betegnelse
Sygebesøg med henblik på
forebyggelse af indlæggelse
Konsultation i stedet for et
hjemmebesøg
Tværsektoriel lægelig
kommunikation i patientforløb
Kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer
Lægens tidsforbrug til mødestedet
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:
Indtil 4 km
Fra 4 indtil 8 km
Fra 8 indtil 12 km
Fra 12 indtil 16 km
Fra 16 indtil 20 km
Ud over 20 km
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km

Takster (pr. 1. april 2020)
894,61
894,61
72,73
4,05
84,67
123,34
159,66
196,23
233,10
255,90
9,12

Se allongen her og midlertidig aftale om video/telefon her.
Se vejledning her.

2

Midlertidig aftale mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden om anvendelse
af video eller telefon i forbindelse med
Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende
hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region
Hovedstaden
og
Allonge om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og
genindlæggelser og lægefaglig kommunikation
Det aftales midlertidigt, at der er mulighed for at tilbyde ydelserne i aftalens § 2 via video eller
telefon for at mindske spredningen af coronasmitte.
Det aftales, at der kan ske brug af video eller telefonisk kontakt i forbindelse med anvendelsen
af følgende ydelser i de to ovennævnte aftaler:
4250 Opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse
4292 Sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelse
Se den midlertidige aftale her.
Hepatitis B-vaccine til mænd
Aftale om hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd
Ydelsesnummer
4105

Betegnelse
Hepatitis B-vaccine til mænd

Takst (pr. 1. april 2020)
164,08

Se aftalen her.
Honorering for livmoderhalskræftscreening
Aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening
Ydelsesnummer
4301

Betegnelse
Udtagning af prøve af livmodermund –
og hals til cytologisk undersøgelse og
systematisk screening

Takst (pr. 1. april 2020)
181,04

Se aftalen her.
Tiltrædelse af rammeaftale om HbA1c i Region H
Ydelse 7403 jf. § 60 Laboratorieydelser
Se aftalen her.
Allonge vedr. ydelse 7403 – HbA1c-måling i almen praksis – for Region H kan ses her.

Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
Aftalen træder i kraft den 1. februar 2020.
Ydelsesnummer
4469

Betegnelse
Kommunikationsydelse

Takst (pr. 1. april 2020)
158,06

Se honoreringsaftalen her og samarbejdsaftalen her samt vejledning her.
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Aftaler i specifikke kommuner
Behandling af sikrede indlagt på aflastningsplads (Gribskov Kommune)
Aftale om behandling af sikrede indlagt på aflastningsplads i Gribskov Kommune.
Ydelsesnummer
4187
4188

Betegnelse
Sygebesøg ved egen læge
Sygebesøg ved anden lokal læge

Takster (pr. 1. april 2020)
397,46
1.040,12

Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2
Se aftalen her.
Midgården - somatisk behandling (Halsnæs Kommune)
Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud "Midgården"
Ydelsesnummer
4284
4285

Betegnelse
Sygebesøg / møder
Årlig helbredsundersøgelse

Takster (pr. 1. april 2020)
776,74
825,86

Aftalen kan ses her.
Stokholtbuen - somatisk behandling (Ballerup Kommune)
Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud Stokholtbuen
Ydelsesnummer
4284
4285

Betegnelse
Afregning af sygebesøg og møder
Opfølgende hjemmebesøg

Takster (pr. 1. april 2020)
776,74
825,86

Aftalen kan ses her.
Christiansø - aftale om tillægsydelse 2601 (Bornholms Regionskommune)
Aftale om tillægsydelse 2601 for praktiserende læge på Christiansø (Bornholm)
Grundet de særlige geografiske forhold bibeholdes ydelse 2601 vedr. centrifugering af
blodprøver for praksis på Christiansø, idet blodprøver kun meget vanskeligt kan afhentes på
øen.
Ydelsesnummer
2601

Betegnelse
Blodprøvetagning fra åre, præparation og centrifugering pr. forsendelse

Takst (pr. 1. april 2020)
99,70

Aftalen kan ses her.
Bornholm - Aftale om forsøg med tværsektoriel konference om ældre patienter
indlagt på Bornholms Hospital (Bornholms Regionskommune)
Ydelsesnummer
4408

Betegnelse
Konference (telefon eller video) x 4

Takst (pr. 1. april 2020)
238,70 x 4

Aftalen kan ses her.
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Bornholm - Aftale vedr. sygebesøg til patienter overflyttet fra lukket praksis til en
anden praksis (Bornholms Regionskommune)
En praksis på Bornholm er lukket, og der er indgået en aftale vedr. sygebesøg til patienter
overflyttet fra den lukkede praksis til en anden praksis. Aftalen omfatter udelukkende borgere,
der overflyttes fra den lukkede praksis til den nye praksis, og hvor afstanden overstiger 15 km
fra den nye praksis til borgernes private bopæl.
Ydelsesnummer

Betegnelse

4383

Sygebesøg inkl. første 10 min. af
besøget
Tidsforbrug pr. påbegyndt 10
min. til transport i forbindelse med
sygebesøg, besøgstid ud over 10
min. samt evt. kommunikation med
pårørende mv.

4384

Takster (pr. 1. april 2020)
452,49
150,83

Aftalen kan ses her.
Gladsaxe og Gentofte - Lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af
beboerne på botilbud beliggende på Kellersvej, Bank-Mikkelsens Vej og Taxvej i
Gladsaxe og Gentofte Kommuner (aftale)
Ydelsesnummer
4284
4286

Betegnelse
Afregning af sygebesøg og møder
Årlig helbredsundersøgelse

Takster (pr. 1. april 2020)
776,84
1.651,73

Rudersdal - Lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af beboerne på
botilbuddene Ebberød og Gefion i Rudersdal Kommune (aftale)
Ydelsesnummer
4284
4286

Betegnelse
Afregning af sygebesøg og møder
Årlig helbredsundersøgelse

Takster (pr. 1. april 2020)
776,84
1.651,73

København - Samarbejdsaftale om HPV-vaccination på de københavnske skoler
(Københavns Kommune)
Samarbejdsaftale om HPV-vaccination på de københavnske skoler som supplement
til almen praksis. (aftale)
København - Akutplejeenhed København (Københavns Kommune)
Aftale om ansættelse af læger på Akutplejeenhed København (aftale)
København - Konsulenthonorering (Københavns Kommune)
Aftale om honorering af praktiserende læger, der fungerer som konsulenter i
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (aftale)
Allerød, Egedal og København - Honorering af praktiserende læger for somatisk
sundhedstjek i Allerød, Egedal og Københavns Kommune
- på sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger (aftale)
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Ishøj - Somatisk sundhedstjek i Ishøj Kommune
Aftale om honorering af praktiserende læger for somatisk sundhedstjek i Ishøj
Kommune (aftale)

Aftaler vedr. projekter
Projektaftale om honorering af praktiserende læger, der deltager i pilotprojektet
Forbedret diagnostik til svage ældre mistænkt for at have atrieflimren – Et styrket
samarbejde mellem praktiserende læger og hospitalet REAFEL (REAching the Frail
Elderly). Aftalen er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital.
Aftalen kan ses her (anonymiseret) og allonge om forlængelse kan ses her (anonymiseret).

Diverse øvrige aftaler
•
•
•
•
•
•
•
•

Aftale om læger fasttilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden
(aftale)
Aktivitetsaftale om honorering af praktiserende læger i forbindelse med arbejdet med
utilsigtede hændelser (aktivitetsaftale)
Rammeaftale om licensklinikker (rammeaftale)
Aftale om almenmedicinsk koordinatorfunktion vedrørende
speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden (aftale)
Aftale om almen praksis’ medvirken i sundhedsberedskabet (aftale)
Aftale vedrørende KAP-H (aftale)
Aftale om honorering af praktiserende læger, der fungerer som konsulenter i
Region Hovedstaden (aftale)
Lokalaftale om fravigelse af Administrationsgrundlaget for udbetaling af tilskud til
ansættelse af uddannelseslæger i almen praksis (aftale)

29. april 2020

PLO-Hovedstaden, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø, tlf. 3544 1094, e-mail plo-h@dadl.dk
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