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Midlertidig aftale om anvendelse af telefon- og videokonsultation i forbindelse med COVID-19 dansk
Baggrund
Nærværende midlertidige tillægsaftale skal muliggøre, at kiropraktorerne
har mulighed for at bruge telefon- og videokonsultation som værktøjer til
at foretage deres vanlige konsultationer i den nuværende situation, hvor
fysisk behandling er besværliggjort af Covid-19 og hvor vi skal sikre at
patienter og behandlere ikke udsættes for unødig smitterisiko.
Sigtet med aftalen er, at praktiserende kiropraktorer kan yde rådgivning,
vejledning og instruktioner via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor kiropraktoren vurderer, at det er fagligt relevant
og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling samt
under hensyntagen til de særlige forholdsregler, som skal tages under
COVID-19 beredskabet.
Telefon- eller videokonsultation
I nærværende aftales løbetid kan kiropraktoren tilbyde rådgivning, vejledning og instruktion via telefon- eller videokonsultation.
Der kan kun gives honorar for 1 telefon- eller videokonsultation pr. kalenderdag pr. patient, og en telefon- eller videokonsultationsydelse kan
ikke kombineres med andre ydelser samme dag for den pågældende patient.
Det er ikke et krav, at kiropraktoren skal opholde sig på klinikken. Kiropraktoren skal sikre sig, at gældende regler om databeskyttelse overholdes i forbindelse med afholdelse af telefon- eller videokonsultation.
Kiropraktoren skal lave sædvanlig journalisering af hver enkelt konsultation. Det kan naturligvis være begrænset af, hvor fyldestgørende det er

muligt at følge ydelsesbeskrivelsens vejledninger, som findes i bilag 1,
over telefon og videoforbindelse. Derfor betragtes relevant journalisering
som fyldestgørende.
Telefon- og videokonsultationen skal altid ske på baggrund af en visitation foretaget på telefon. Ved telefon- og videokonsultation identificeres
patienten ved at oplyse cpr-nummer.
Kiropraktoren skal inden ydelsen leveres have informeret patienten om
egenbetalingen. Der skal sættes særskilt tid af til konsultationen, så den
adskiller sig fra øvrige telefoniske henvendelser som tidsbestilling mv.
Konsultationerne afregnes med følgende ydelser:
Speciale 53
Ydelse
Telefonkonsultation/videokonsultation

Ydelsesnummer

Honorar 01-102019 niveau

Tilskud

4110

295,00 kr.

53,10 kr.

Ydelse 4110 kan anvendes i relation til patienter som behandles under
speciale 53. Patientens egenbetaling udgør 82 % af honoraret.
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070 hvis der er tale om en
telefonkonsultation eller registreringskoden 1071 hvis der er tale om en
videokonsultation.
Speciale 64
Ydelse
Telefonkonsultation/videokonsultation

Ydelsesnummer

Honorar 01-102019 niveau

Tilskud

4110

295,00 kr.

118,00 kr.

Ydelse 4110 kan anvendes i relation til patienter som behandles under
speciale 64. Patientens egenbetaling udgør 60 % af honoraret.
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070 hvis der er tale om en
telefonkonsultation eller registreringskoden 1071 hvis der er tale om en
videokonsultation

Ydelsesbeskrivelse
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Ydelse 4110

Telefon- eller videokonsultation

Målgruppe/indikation

Kiropraktoren kan vælge at tilbyde telefonkonsultation eller videokonsultation i
stedet for fysisk fremmøde, når kiropraktoren vurderer, at det er fagligt relevant
og muligt i forhold til den enkelte patients
aktuelle problemstilling.
Ydelsen tilbydes de patienter, der henvender sig på grund af opstået smerte, skade
eller funktionstab, og hvor vejledning,
rådgivning og instruktion via telefon eller
video kan afhjælpe patientens problem eller bidrage til en afklaring, der kan hjælpe
patienten til at klare sig selv indtil fysisk
konsultation igen er forsvarligt.
Det kan både være patienter med nyopståede smerter og skader samt patienter med
varig funktionsevnenedsættelse, hvor behandling er nødvendig for at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

Telefonkonsultation:

Følgende kan varetages ved en telefonkonsultation:
 nye patienter/problemstillinger,
hvor der screenes og anbefales en
behandlingsvej.
 opfølgende konsultation, som kan
bruges undervejs i et forløb, hvis
patienten skal monitoreres, der
skal skabes tryghed eller gives et
svar på rekvireret billeddiagnostik.
Konsultationen afregnes med følgende
honorarbærende ydelse i overenskomsterne:
Telefonkonsultation (4110)
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1070.
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Videokonsultation:

Videokonsultation vælges, når det er afgørende, at kiropraktoren kan se patientens udførelse af test og øvelser og give
feedback.
Videokonsultation vil give mulighed for:
• Optagelse af sygehistorie, journalisering
• Observation og vurdering
• Instruktion i forskellige funktionstest og specifikke aktiviteter. På
denne baggrund kan der etableres
en arbejdsdiagnose med rådgivning og vejledning om patientens
egenomsorg mm
• Individuel superviseret træning
Konsultationen afregnes med følgende
honorarbærende ydelse i overenskomsterne:
Videokonsultation (4110)
Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1071.
Kiropraktoren er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation.

Ikrafttrædelse
Tillægsaftalen er et supplement til gældende overenskomst om kiropraktik. Tillægsaftalen træder i kraft den 30-03-2020 og kan opsiges med minimum 7 dages varsel, hvorefter alene reglerne i overenskomst om kiropraktik vil være gældende.
København, den 27-03-2020
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