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Det præcise antal videokonsultationstyper er både er gengivet herunder og i notatet.
Tabel 1 - Videokonsultation (0101 som video) – 4436
2020-mar
5.897

2020-apr
5.325

Tabel 2 - Videokonsultation - conrona – 1003
2020-mar
2020-apr
10.347
10.839

2020-maj
3.830

2020-juni
1.635

2020-maj
6.770

2020-juni
3.230

Hvilke konsultations typer bruges oftest sammen med ydelse 1003 (via video)

For ydelse 1003 (via video) fordeler de samtidig afregnede ydelser sig primært på de 7 ydelser, som er vist i tabellen herunder.
Øvrige ydelser benyttes i meget begrænset omfang og er ikke gengivet her.
Aftalt specifik forebyggelsesindsats er den hyppigst brugte ydelse sammen med 1003 (via video).
Efter
hyppighed
1

Ydelseskode afregnet
samtidig med 1003
0120

Navn på ydelse

2

6101

Samtaleterapi

3

0131

Kronikerhonorar pt. diabetes type 2

4

2149

Psykometriske tests

5

0130

Kronikerhonorar pt. KOL

6

2146

Hjemmeblodtryksmåling – udlån og instruks.

7

0132

Kronikerhonorar pt. diabetes 2 og KOL

Aftalt specifik forebyggelsesindsats

Hvilke konsultations typer bruges oftest sammen med ydelse 1002 (via telefon)
Som nævnt er der 27 ydelser, som kan anvendes sammen 1002 (via telefon), vi har analyseret på hvilke ydelser der er afregnet
hyppigst i perioden efter Covid nedlukning.
Bemærk at kombination af 1002 (via video) med almindelige konsultation (0101) er den langt hyppigst forekommende og udgør ca.
mellem 20 og 50 % af alle de afregnede almindelige konsultationer i perioden.
Efter
hyppighed
1

Ydelseskode afregnet
samtidig med 1002
0101

Navn på ydelse

2

0131

Kronikerhonorar pt. diabetes type 2

3

0130

Kronikerhonorar pt. KOL

4

0120

Aftalt specifik forebyggelsesindsats

5

0132

Kronikerhonorar pt. diabetes 2 og KOL

6

2146

Hjemmeblodtryksmåling – udlån og instruks.

7

2149

Psykometriske tests

8

2141

Forsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik

9

2142

Vejleding svangerskabsforbyggende teknik

10

2161

Tillæg for tolk ved udvalgte ydelser

Alm konsultation

Forbehold for fortolkning af data
Corona krisen medførte, at den nye video konsulationsydelse (4436) blev udrullet så alle praksis i midt kunne anvende den fra 13.
marts 2020 dato.
Næsten samtidig med indførelsen af selve videokonsultationsydelsen indgik RLTN og PLO aftale om at ydelser, som normalt kun kan
udføres ved fremmøde i praksis, midlertidigt kunne udføres via telefon eller video.
Det sker ved, at en almindelig fremmødeydelse udføres via enten telefon eller video, og så registreres den almindelige ydelse
sammen med en af de 2 registreringsydelser 1002 (afregnet som Tilstedeværelsesydelse foretaget via telefon) og 1003 (afregnet
som Tilstedeværelsesydelse foretaget via video).
16. marts 2020 indgås der aftale om, at en normal fremmøde konsultation (0101), nu kan udføres via telefon og registreres med
1002 (via telefon).
Både 24. og 27. april laves supplerende aftaler om sammen med hvilke nye ydelser, som registreres sammen med 1002 (via
telefon) eller 1003 (via video).
Der findes nu 28 specifikke ydelse, som kan udføres via video, og 27 ydelser, der kan udføres via telefon, fremfor via fremmøde.
Da video konsultationsydelsen (4436) er ny og anvendelsen af de 2 registreringsydelser 1002 (via telefon) og 1003 (via video) er
ændret flere gange under corona krisen er der en del fejl i registreringen af disse ydelser. Praksis administrationen har i en
regningsrunde af 4 uger konstateret 12.000 fejlregistreringer, i de indsendte regninger fra almen praksis. Mange af disse fejl skyldes
kombinationen af flere ydelser til samme patient samme dag, at ydelser foretages med meget kort tidsinterval på samme patient,
og at registreringsydelserne ikke benyttes korrekt. F.eks. indsendes regningskrav på ydelser foretaget via telefon, som ikke kan
udføres via telefon. F.eks. blodprøver m.m. Disse regninger er afvist og der pågår nu et opklaringsarbejde, både fra lægernes og
administrationens side, for at afklare hvilke ydelser der egentlig blev udført.
De data, som vises her i notatet, indeholder kun tal for de indtil nu godkendte regninger.
Data i notatet er baseret på afregningsdata fra almen praksis trukket i august måned 2020, og de kan ændres over tid, da praksis
kan sende regninger ind over en længere periode. Ligesom fejlregninger, der rettes, vil komme med i senere datasæt.

