
Orientering om aftale for honorering af tværsektoriel 
videokonference

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
I december 2020 blev der indgået en midlertidig national aftale om videokonference mellem 
Danske Regioner og PLO. Aftalen sikrer en ydelse til de almen praktiserende læger, når de 
udfører videokonferencer med tre eller flere deltagere til f.eks. rådgivning om behandling af 
en borger eller patient.

Region Syddanmark suspenderede i samme forbindelse ydelsen ”videokonference” (ydelse 
4435) fra lokalaftalen om telemedicin i almen praksis, da det er almen praksis, at nationale 
aftaler erstatter lokalaftaler.

Imidlertid fremsatte PLO-Syd på mødet i Praksisplanudvalget den 17. marts 2021 et ønske 
om at hæve suspenderingen af ydelse 4435 om honorering af tværsektoriel 
videokonference, så det fortsat er muligt for lægerne at blive honoreret for videokonferencer 
mellem to parter (f.eks. mellem læge og kommunal sygeplejerske).

Praksisplanudvalget besluttede på deres møde, at der administrativt skulle findes en løsning 
mellem Region Syddanmark, PLO-Syd og kommunerne. Fra administrativ side er det derfor 
nu besluttet, at der fremadrettet anvendes tre aftaler i forbindelse med honorering af 
tværsektoriel videokonference. 

Den ene aftale, som fremadrettet anvendes i forbindelse med visse typer af 
videokonference, er plejehjemsaftalen. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orientering om aftale for honorering af tværsektoriel videokonference til 
efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I Region Syddanmark har de praktiserende lægers deltagelse i videokonferencer indtil ultimo 
december 2020 hvilet på lokalaftalen: ”Rammeaftale om telemedicinske ydelser i almen 
praksis”, som Praksisplanudvalget indgik i marts 2018. I slutningen af december måned 
2020 blev der imidlertid indgået en midlertidig national aftale om videokonference i almen 
praksis, for at understøtte den tværsektorielle koordination. Dette på grund af, at 
fagpersoner ikke kunne mødes fysisk grundet COVID-19. Med indgåelsen af den nationale 
aftale valgte Region Syddanmark at suspendere den del af lokalaftalen om telemedicin, der 



omhandler videokonference (ydelse 4435), da det er sædvanlig praksis, at nationale aftaler 
erstatter lokale aftaler. De to aftaler er stort set ens, bortset fra at den nationale aftale 
indeholder en betingelse om, at der skal være minimum tre personer til stede for, at lægen 
kan honoreres for en videokonference. Brugen af videokonferenceydelsen er dog relativt 
begrænset. I 2020 er der i alt afregnet knap 1.000 ydelser (4435) fordelt på 86 praksisser.

Særligt betingelsen om tre deltagere i en videokonference har vist sig at udfordre flere læger 
i forhold til den måde de hidtil har afholdt videokonferencer på. F.eks. er der faste 
plejehjemslæger, der har anvendt videokonference til en mere løbende dialog med 
plejecentrene om beboerne/patienterne, hvor kun lægen og én kommunal sygeplejerske har 
deltaget, hvorfor de ønsker at ophæve suspenderingen af ydelse 4435.

På mødet i Praksisplanudvalget d. 17. marts 2021 blev det drøftet, om suspenderingen af 
ydelsen (4435) skulle ophæves. PLO-Syd tilkendegav, at de ønsker ydelsen (4435) 
genindført, og at den relativt sparsomme anvendelse af ydelsen ikke burde give anledning til 
bekymring. Kommunerne tilkendegav, at de ønsker at følge den midlertidige nationale aftale. 
Fra regional side blev der åbnet for muligheden for at anvende ydelsen (4435) under særlige 
forudsætninger og projekter (f.eks. telefarmakologi). 

Det blev besluttet på mødet, at regionen skulle udarbejde et udkast til en aftale om 
honorering af tværsektorielle videokonferencer. Dette udkast er nu godkendt på 
administrativt niveau af alle parter.

Løsning og konsekvenser

Fremadrettet anvendes følgende tre aftaler i forbindelse honorering af tværsektorielle 
videokonferencer:

1. Den nationale aftale om videokonference ved tre eller flere deltagere (ydelse 4485)
2. Lempelse af suspendering af ydelse 4435 – Videokonference ved to deltagere og 

såfremt konferencen lever op til:
a. Konferencen skal være planlagt
b. Være af længere varighed og understøtte dialogen/relationen mellem 

parterne

Ydelsen vil f.eks. dække en planlagt, længerevarende dialog mellem den 
kommunale sygepleje og den praktiserende læge om tilrettelæggelse af 
behandling og pleje, eller en planlagt længerevarende dialog mellem 
praktiserende læge og jobcenter. I begge eksempler er det i forhold til en konkret 
borger.

3. Plejecenteraftalen. Hvis videokonference anvendes til lægefaglig rådgivning uden en 
konkret borger, som det er tilfældet nogle steder i samarbejdet mellem plejecenter og 
en fast tilknyttet praktiserende læge, vil dette skulle aftales lokalt, som en del af 
samarbejdet under plejecenteraftalen. Hverken overenskomst, nationale aftaler, 
lokalaftaler eller lægernes afregningssystemer kan håndtere ydelser, der ikke 
omhandler et konkret cpr.nr.


