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Oversigt over aktuelle lokalaftaler i praksissektoren (2019)
Almen praksis
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper.
Aftalen fastsætter vilkårene for ydelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
praktiserende specialspeciallægers deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper nedsat i Region Syddanmark.
Forbrug 2018:

200.300 kr.

Forbrug 2019:

211.500 kr.

Efteruddannelse på regionens sygehuse.
Afftale om praktiserende lægers og praksispersonales efteruddannelse på sygehus og sygehusansatte
speciallægers ophold i praksis samt almen praktiserende læger og praksispersonales ophold i
speciallægepraksis.
Formålet med aftalen er dels at give mulighed for en faglig ajourføring inden for de forskellige specialer og
dels at give parterne et bedre kendskab til arbejdsgange mv. og dermed styrke samarbejdet mellem
sektorerne.
Forbrug 2018:

24.000 kr.

Forbrug 2019:

53.000 kr.

Allergiudredning
Aftalens formål er at give de praktiserende læger mulighed for at anvende allergiudredning i forbindelse med
priktest.
Forbrug 2018:

1.058.000 kr.

Forbrug 2019:

797.000 kr.

Teledermatologi
Aftalens formål er at lade praktiserende speciallæger i dermatologi vurdere digitale billeder fra alment
praktiserende læger med henblik på at reducere patienternes behov for en fysisk konsultation hos
dermatolog.
Forbrug 2018:

952.000 kr.

Forbrug 2019:

783.000 kr.

Deltagelse i udskrivnings-konferencer
Aftalen omfatter honorering af praktiserende læger eller praksissygeplejerske for deltagelse i
udskrivningskonferencer på sygehuse.
Aftalens formål er at forbedre sundhedsvæsenets samarbejde om det gode patientforløb.
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Sygehusafdelingerne kan med udgangspunkt i patientens behov og med et rimeligt varsel anmode
patientens alment praktiserende læge (eller på vegne af lægen en sygeplejerske fra praksis) om at deltage i
udskrivningskonference på sygehuset.
Forbrug 2018:

13.900

Forbrug 2019:

8.600

Opfølgning og koordination efter indlæggelse
Aftalen understøtter, at de praktiserende læger gennemfører diagnostik og behandling af udsatte eller
særligt sårbare borgere.
Formålet med aftalen er at sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for
koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og den kommunale sygepleje - eller i særlige tilfælde
opfølgning uden forudgående indlæggelse, hvor der er tilsvarende behov for en koordineret opfølgning og
planlægning af fælles indsats, f.eks. i forbindelse med indflytning på kommunalt plejecenter el.lign.
Forbrug 2018:

5.695.000 kr.

Forbrug 2019:

3.931.000 kr.

Særlig socialmedicinsk indsats for sårbare borgere og familier
Aftalen understøtter, at de praktiserende læger gennemfører diagnostik og behandling i eget hjem hos
udsatte eller særligt sårbare borgere.
Med denne aftale ønskes særligt fokus på vurdering af de hjemlige forhold og/eller patientens funktionsevne
i hjemmet, når der opstår bekymring om patientens hjemlige forholds påvirkning af patientens psyke og
helbred.
Aftalen trådte i kraft pr. 1. marts 2019
Forbrug 2018:

-

Forbrug 2019:

311.000 kr.

Indsats til forebyggelse af akutte indlæggelser eller uhensigtsmæssige genindlæggelser
Aftalen understøtter, at de praktiserende læger gennemfører diagnostik og behandling hos udsatte eller
særligt sårbare borgere i eget hjem.
Med denne aftale ønskes særligt fokus på diagnostik, behandling og pleje af patienter, hvor det vurderes, at
en særlig, koordineret akut indsats fra egen læge og den kommunale sygepleje kan forebygge, at en patient
indlægges akut, eller genindlægges kort tid efter udskrivelse fra sygehus.
Aftalen trådte i kraft pr. 1. marts 2019
Forbrug 2018:

-

Forbrug 2019:

1.309.000 kr.
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Honorering af ydelser ved alvorligt syge og døende personer
Aftalen omhandler den palliative indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort
levetid og har til formål at understøtte den praktiserende læge i forbindelse med behandling og pleje af
denne patientgruppe.
Formålet med aftalen er at understøtte, at den praktiserende læge yder lægehjælp til patienter i en situation,
hvor sygdomsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og den syges tilstand ikke i
øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehuset eller anden institution. Hensigten er således at
forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.
Forbrug 2018:

1.431.000 kr.

Forbrug 2019:

2.678.600 kr.

Rammeaftale om Telemedicin i almen praksis
Formålet med aftalen er at få afprøvet, og i det omfang det er muligt, at få implementeret telemedicinske
løsninger i almen praksis.
Forbrug 2018:

70.000 kr.

Forbrug 2019:

262.000 kr.

Tilmelding af nydiagnosticerede T2 diabetes patienter til DD2 projektet
Aftalens formål er at etablere et samarbejde mellem almen praksis i region syddanmark, Dansk Center for
Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2) og Region Syddanmark med henblik på at optimere
individualiseret diagnosticering og behandling af nyopdaget type 2 diabetes.
Forbrug 2018:

96.300 kr.

Forbrug 2019:

39.600 kr.

Tidlig opsporing og forebyggelse (TOF)
Aftalen understøtter de praktiserende lægers deltagelse i projekt ”tidlig opsporing og forebyggelse”, der
handler om at gøre de borgere, som deltager i projektet, opmærksomme på deres sundhedstilstand og
oplyse dem om, hvordan de kan ændre nogle af deres livsstilsvaner, hvis der er behov for det. I projektet kan
borgeren få afklaring og støtte til evt. ændring af livsstilsvaner til forebyggelse af livstilsygdomme.
Aftalen var ikke aktiv i 2018. Projektet perioden udløb 1. september 2019
Forbrug 2018:
Forbrug 2019:

107.400 kr.

GERI kuffert projekt
Aftalen har til formål at understøtte, at det via et projekt kan afprøves, om akut intensiv og dataunderstøttet
dialog mellem akutsygeplejerske og almen læge kan medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige
indlæggelser.
Projektperioden udløber 31-12-2019
Forbrug 2018:

72.500 kr.
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Forbrug 2019:

181.400 kr.

Røgfrit Syddanmark
Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark har i Praksisplanudvalget indgået en
partnerskabsaftale for et røgfrit Syddanmark.
Med denne partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark
tilkendegiver de offentlige parter at inddrage almen praksis i indsatsen for et røgfrit Syddanmark, og almen
praksis tilkendegiver opbakning til et røgfrit Syddanmark.
Forbrug: ikke økonomibærende aftale

Speciallægepraksis
Generelle aftaler (samtlige specialer):
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper.
Aftalen fastsætter vilkårene for ydelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
praktiserende specialspeciallægers deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper nedsat i Region Syddanmark.
Forbrug 2018:

2.425 kr.

1

4.134 kr.

Forbrug 2019 :

Efteruddannelse på regionens sygehuse.
Aftale om praktiserende speciallægers og praksispersonales efteruddannelse på sygehus og
sygehusansatte speciallægers ophold i praksis samt almen praktiserende læger og praksispersonales
ophold i speciallægepraksis.
Formålet med aftalen er dels at give mulighed for en faglig ajourføring inden for de forskellige specialer og
dels at give parterne et bedre kendskab til arbejdsgange mv. og dermed styrke samarbejdet mellem
sektorerne.
Forbrug 2018:

27.213 kr.

Forbrug 2019:

19.591 kr.

Honorering for deltagelse i faglige møder og konferencer
Aftalen har til formål, at videreudvikle og udbygge det faglige samarbejde, generelt og omkring den enkelte
patient, mellem speciallægepraksis og sygehus inden for de enkelte specialer.
Aftalen skal sikre, at speciallægen kan deltage i faglige møder med henblik på koordinering mv. inden for
specialet og konferencer vedrørende konkrete patienter på relevante sygehusafdelinger i regionen samt
efteruddannelsesaktiviteter i samarbejde med sygehusafdelingen.
Med henblik herpå kan de enkelte speciallæger indgå aftale med sygehusafdelingen om deltagelse i
relevante konferencer, fælles uddannelsesaktiviteter mv.
1

For alle aftalerne er 2019 opgjort som forbrug i perioden januar t.o.m. august 2019
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Forbrug 2018:

44.262 kr.

Forbrug 2019:

34.759 kr.

Øjenlæger:
Aftale om grå stær operationer i øjenlægepraksis.
Aftalens formål er, at tilbyde borgere grå stær operation hos den praktiserende øjenlæge.
Aftalen omfatter 10 praktiserende øjenlæger og omhandler operation for grå stær af borgere bosiddende i
Region Syddanmark, der har ret til praksissektorens ydelser, jf. Sundhedslovens § 64.
Forbrug 2018:

14.975.607 kr.

Forbrug 2019:

11.279.795 kr.

Aftale om behandling af efterstær med YAG-laser
Der er tale om en overenskomst aftalt ydelse, der tilbydes i praksis efter regionsrådet beslutning.
Aftalens formål er at muliggøre behandling med Yag-laser i øjenlægepraksis i Region Syddanmark.
Aftalen omfatter samtlige praktiserende øjenlæger med ydernummer i Region Syddanmark, der efter
ansøgning har tilsluttet sig aftalen.
Forbrug 2018:

4.865.955 kr.

Forbrug 2019:

3.443.564 kr.

Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD
Der er tale om en overenskomst aftalt ydelse, der tilbydes i praksis efter regionsrådet beslutning.
Aftalen omhandler kontrol af patienter med våd AMD, der har fået foretaget anti-VEGF behandling og som er
i en stabil, ikke behandlingskrævende fase.
Aftalen omfatter samtlige praktiserende øjenlæger med ydernummer i Region Syddanmark.
Forbrug 2018:

99.559 kr.

Forbrug 2019:

112.753 kr.

Øre-næse-halslæger:
Hjemmebesøg efter tonsillektomi operation i praksis
Aftalens formål er, at den praktiserende ørelæge, når det er nødvendigt af hensyn til patientens sikkerhed og
det gode patientforløb, i særlige tilfælde besøger patienter i hjemmet efter gennemført tonsillectomi (fjernelse
af halsmandler).

5

19/45542 - November 2019 – Praksis, Anita Lerche
Oversigt over aktuelle lokalaftaler i praksissektoren (2019)

Der er ikke aftalt særskilt honorering, så aftalen honoreres i overensstemmelse med landsoverenskomstens
gældende takst for hjemmebesøg i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00 til kl. 20.00, hvorfor det ikke er
muligt at opgøre forbruget specifikt for denne aftale.
Dispensation for åbningstid i praksis
Aftalen er indgået med en enkelt ØNH-læge med baggrund i alder og giver speciallægen mulighed for at
holde praksis lukket en dag om ugen.

Dermatologi (Hudlæger):
Behandling af uønsket hårvækst i ansigt og på hals hos kvinder (hirsutisme) med laser.
Aftalens formål er, at kvinder med uønsket hårvækst, kan behandles og afsluttes i speciallæge-praksis
fremfor at skulle henvises til behandling på Hudafdelingen I på OUH.
Aftalen trådte i kraft 1. juli 2018.
Forbrug 2018:

38.645 kr.

Forbrug 2019:

147.965 kr.

Behandling af borgere fra Ærø på Ærø Sygehus
Aftalen har til formål at muliggøre, at borgere bosiddende på Ærø kan undersøges og behandles af
praktiserende speciallæge i dermato-venerologi på Ærø Sygehus.
Aftalen knytter sig til speciallægen i Svendborg og omfatter 2 konsultationsdage på Ærø Sygehus om
måneden.
Aftalen er ikke udvidelse af aktiviteten i praksis, da borgerne fra Ærø - ved behov for behandling hos
praktiserende dermatolog – ved aftalens indgåelse allerede konsulterer praksis i Svendborg.
Forbrug 2018:

210.191 kr.

Forbrug 2019:

84.000 kr.

Ortopædkirurgi:
Artroskopisk operation for Karpaltunnelsyndrom.
Aftalen er indgået med en enkelt speciallæge i Odense. Formål er at tilbyde operation, ved anvendelse af
artroskopi i praksis, af patienter med et særligt behov (gravide og ældre).
Aftalen omfatter makismalt 50 patienter årligt.
Forbrug 2018:

374.181 kr.

Forbrug 2019:

167.411 kr.
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Plastikkirurgi:
Gynækomasti (fjernelse af brystkirtelvæv)
Der er tale om en overenskomstaftalt ydelse, der tilbydes i praksis efter regionsrådet beslutning.
Aftalen muliggør operation af mænd med brystkirteludvikling af forskellige medicinske og hormonelle
årsager.
Forbrug 2018:

12.931 kr.

Forbrug 2019:

14.139 kr.

Psykiatri:
Pilotprojekt om hurtig psykiatrisk udredning (Odense Kommune).
Der er tale om en § 66 – aftale (friholdelse af kapacitet i speciallægepraksis)
Aftalens formål er at give den praktiserende læge og patienten et godt afsæt for det videre udrednings- og
behandlingsforløb.
Den nuværende aftale omfatter samtlige praktiserende psykiatere i Odense Kommune. Der foreligger en
regionsrådsbeslutning om at udbrede aftalen til hele Region Syddanmark.
Forbrug 2018:

2.358.000 kr.

Forbrug 2019:

1.537.200 kr.

Kiropraktorer
ULRUS - Udvidet lænde-ryg undersøgelse i samarbejde med fysioterapeuter.
Økonomi: ikke opgjort, er indeholdt under fysioterapi
Praksisret og hvilende ydernummer
Aftalen skal sikre mulighederne for et glidende generationsskifte blandt kiropraktorerne og medvirke til
skabelsen af større og fagligt mere bæredygtige praksis. Efter ansøgning til Praksisafdelingen kan
kiropraktorer, der er ansat som assistenter, få tildelt praksisret med henblik på indgåelse af kompagniskab i
den praksis, hvor de er ansat.
Benyttelse: Der er et par kiropraktorer, der har søgt om og fået hvilende ydernummer.
Økonomi: der er ingen økonomi forbundet med aftalen.
Aftale om tværfaglig vurdering af patienter med lænderygsmerter
Videreførelse af tidligere aftale mellem Ribe Am og praktiserende kiropraktorer i Ribe Amt.
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Aftalen har til formål at optimere behandlingsforløbene for patienter med akutte/subakutte lænderygsmerter
via hurtig tværfaglig vurdering i primær sektoren, samt at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af
ressourcerne på tværs af sektorerne.
Vurderingen sker i tværfaglige teams bestående af speciallæge i almen medicin, fysioterapeut og
kiropraktor. Patienter med ikke-kroniske rygsmerter, som har været forsøgt behandlet i primærsektoren, men
uden bedring, kan af praktiserende læge, fysioterapeut eller kiropraktor henvises til det lokale tværfaglige
team. Alle parter inddrages i vurderingen af problemet, og ansvarlig behandler melder tilbage til visitator.
Økonomi: Der har ikke været udgifter forbundet med denne aftale.
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper
Kompensation for deltagelse i nævnte funktioner i forbindelse med ad hoc deltagelse eller med fast
tilknytning med indtil 8 timer ugentligt. Honorer for deltagelse sker for faktisk mødetid/arbejdstid og med
tillæg af medgået transport dog max 1. timer før og 1 time efter mødet.
Aftale om virksomhed fra 2 praksisadresser
Det er fastlagt i overenskomsten for kiropraktisk behandling, at en kiropraktor kun må praktisere fra én
adresse. Der er i Region Syddanmark indgået aftale med:
·
·

·

en kiropraktor i Svendborg om, at hun kan praktisere én da ugentlig på Ærø sygehus, for at tilgodese
borgerne på Ærø, der ikke har et kiropraktisk tilbud at benytte.
En kiropraktor i Odense, der har købt et ydernummer i Tønder kommune, om at praktisere 3 dage i
Odense og 2 dage i Tønder, således at det kiropraktiske tilbud til borgere i Tønder kommune stadig
opretholdes til dels.
en kiropraktor i Aabenraa om mulighed for også at praktisere i Tønder kommune. Denne aftale er
indgået for at give borgerne i Tønder kommune et kiropraktisk tilbud.

Økonomi: der er ikke regionale udgifter til aftalerne

Fysioterapi - lokalaftaler
§2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark
Formålet med denne aftale er at sikre et ensartet behandlingstilbud indenfor palliativ fysioterapi i hele Region
Syddanmark.
Målgruppen for denne aftale er uhelbredelige patienter med forventet kort levetid med palliative
problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats.
Forbrug 2018:

ca. 1,0 mio. kr.

Forbrug 2019:

ca. 798.000 kr.

§2-aftale om udvidet lænderygsundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter (og kiropraktorer)
Formålet med denne aftale er at implementere en evidensbaseret undersøgelsesstandard i praksissektoren
for patienter med uspecifikke lænderyg-smerter, der fortsat er i udredningsfasen.
Målgruppen for denne aftale er patienter i mellemrisikogruppen i StarT-back screeningen. Dette er patienter
der har risiko for at blive sygemeldt eller fortsat sygemeldt og hvor det vurderes at en udvidet lænderygundersøgelse vil kunne bidrage til afklaring af diagnostikken.
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Forbrug 2018:

ca. 411.000 kr.

Forbrug 2019:

ca. 291.000 kr.

-Udgifter opgjort for hele aftalen (både fysioterapi og kiropraktik).
§2-aftale om uddannelses-og træningsforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter i Region
Syddanmark.
Formålet med denne aftale er at sikre et standardiseret uddannelses-og træningsforløb for
knæartrosepatienter i Region Syddanmark.
Målgruppen for denne aftale, er patienter hvor der er evidens for at stillingskorrigerende og stabiliserende
træning kan lindre smerter og øge patientens aktivitetsniveau.
Forbrug 2018:

ca. 2,1 mio. kr.

Forbrug 2019:

ca. 1,3 mio. kr.
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