
Regionernes Lønnings- og Takstnævn Danske Fysioterapeuter

Midlertidig aftale om anvendelse af telefon- og videokonsultation i 
fysioterapipraksis i forbindelse med COVID-19

Baggrund

Ved nærværende aftale vil fysioterapeuterne kunne tilbyde 
telefonkonsultationer og videokonsultationer, for at mindske spredningen af 
coronasmitte samt for at bidrage til at opretholde adgangen til fysioterapi i den 
aktuelle situation.

Sigtet med aftalen er, at praktiserende fysioterapeuter kan yde rådgivning og 
vejledning via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor 
fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den 
enkelte patients aktuelle problemstilling samt under hensynstagen til de 
særlige forholdsregler, som skal tages under COVID-19 beredskabet. 

Telefon- eller videokonsultation 

I nærværende aftales løbetid kan fysioterapeuten tilbyde rådgivning og 
vejledning via telefon- eller videokonsultation.

Der kan kun gives honorar for 1 telefon- eller videokonsultation pr. 
kalenderdag, og en telefon- eller videokonsultationsydelse kan ikke 
kombineres med andre ydelser samme dag.

Konsultationen kræver lægehenvisning jf. bekendtgørelse.

Det er ikke et krav, at fysioterapeuten skal opholde sig på klinikken. 
Fysioterapeuten skal sikre sig, at gældende regler om databeskyttelse 
overholdes i forbindelse med afholdelse af telefon- eller videokonsultation.

Konsultationerne afregnes med følgende ydelse:

Ydelse Ydelsesnummer Honorar 01-10-2019 niveau
Telefonkonsultation/videokonsultation 4531 250,00 kr.

Ydelsen påføres desuden registreringskoden 1045 hvis der er tale om en 
telefonkonsultation eller registreringskoden 1046 hvis der er tale om en 
videokonsultation.



På speciale 51 (almen fysioterapi) er 60,7 procent af honoraret egenbetaling. 
På speciale 57 (ridefysioterapi) er 20,0 procent af honoraret egenbetaling. 

Fysioterapeuten 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. 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse 4531 Telefon- eller videokonsultation
Målgruppe/indikation Fysioterapeuten kan vælge at tilbyde telefonkonsultation 

eller videokonsultation, når fysioterapeuten vurderer, at det 
er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients 
aktuelle problemstilling. 

Ydelsen tilbydes de patienter, der på grund af opstået 
smerte, skade eller funktionstab, og hvor vejledning og 
rådgivning via telefon eller video kan afhjælpe patientens 
problem. Det kan både være patienter med nyopståede 
smerter og skader samt patienter med varig 
funktionsevnenedsættelse, hvor rådgivning er nødvendig for 
at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens 
sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

Videokonsultation vælges, når det er afgørende, at patienten 
kan se fysioterapeutens instruktion af øvelser, og 
fysioterapeuten kan give patienten feedback ift. korrekte 
udførelse. 

Ydelsen kan ikke bruges til træning på hold.

Information/rådgivning og 
instruktion

Information og vejledning om hensigtsmæssig 
smertehåndtering, hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, 
instruktion af øvelser, opfølgning på hjemmeøvelser mv.

Konsultationen bør tage udgangspunkt i rådgivning ud fra 
almindelige anerkendte faglige standarder inden for 
fysioterapi samt instruktion i opretholdelse af fysisk aktivitet 
ud fra de tilgængelige muligheder.

Konsultationen kan være rådgivning og vejledning til 
patienter med pludselig opstået smerte eller 
overbelastningsskader. 
Konsultationen kan være vejledning til en pårørende, som 
via fysioterapeutens rådgivning kan mobilisere patienten i 
hjemmet.

Konsultationen kan også anvendes til at foretage en 
fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse, herunder en 
statuskonsultation for vederlagsfri fysioterapi og 



ridefysioterapi.

Konsultation forudsætter, at løsningen lever op til gældende 
regler om databeskyttelse, og giver mulighed for 
kommunikation mellem behandler og patient.

Konsultationen afregnes med følgende honorarbærende 
ydelse i overenskomsterne: 
 Telefon-/Videokonsultation (4531)

Samtidig registreres koden 1045, hvis det er en 
telefonkonsultation, og 1046, hvis det er en 
videokonsultation.

Ikrafttrædelse

Tillægsaftalen træder i kraft den 25-03-2020 og kan opsiges med minimum 7 
dages varsel, hvorefter regler jf. overenskomst om almen fysioterapi, 
overenskomst om vederlagsfri fysioterapi og overenskomst om ridefysioterapi 
er gældende.

København, den 24-03-2020

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Danske Fysioterapeuter




