Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Danske Fysioterapeuter

Midlertidig aftale om anvendelse af video til holdtræning i
fysioterapipraksis i forbindelse med COVID-19
Baggrund
Ved nærværende aftale vil fysioterapeuterne kunne tilbyde
videokonsultationer til holdtræning 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 træne patienten på
hold via video 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 hensyntagen til de særlige forholdsregler,
som skal tages under COVID-19 beredskabet.
Parterne har tidligere indgået en midlertidig aftale om muligheden for
individuel telefon- og videokonsultation.
Video-holdtræning
I nærværende aftales løbetid kan fysioterapeuten tilbyde holdtræning via
video.
Der kan kun gives honorar for 1 video-holdtræning pr. kalenderdag, og en
video-holdtræningsydelse 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 video-holdtræning.
Ydelsen afregnes med følgende ydelse:
Ydelse
Video-holdtræning

Speciale
51

Ydelsesnummer
4532

Honorar 01-04-2020 niveau
195,07 kr.

Video-holdtræning

62

4532

216,73 kr.

På speciale 51 (almen fysioterapi) er 60,7 procent af honoraret egenbetaling.
Fysioterapeuten skal inden ydelsen leveres have informeret patienten om
egenbetalingen.
Hvis videoforbindelsen til en eller flere af deltagerne ikke fungerer under
holdtræningen, afregner fysioterapeuten ikke et honorar for den pågældende
deltager.

Ydelsesbeskrivelse
Ydelse 4532
Målgruppe/indikation

Video-holdtræning
Fysioterapeuten kan vælge at tilbyde video-holdtræningen,
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 træning, vejledning
og rådgivning på hold via video kan afhjælpe patientens
problem. Det kan både være patienter med nyopståede
smerter og skader samt patienter med varig
funktionsevnenedsættelse, hvor træningen er nødvendig for
at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens
sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.

Video-holdtræning

Ydelsen indeholder træning som kan foregå på hold,
herunder biomekanisk bevægelsesterapi og aktivitetstræning
af fysisk funktion. Endvidere undervisning, rådgivning og
motivation af patienterne.
Holdtræningen tager udgangspunkt i træning ud fra
almindelige anerkendte faglige standarder inden for
fysioterapi samt instruktion i opretholdelse af fysisk aktivitet
ud fra de tilgængelige muligheder.
Ydelsen kan bruges til træning på hold under følgende
forudsætninger:
- Ydelsen udføres som video-holdtræning
- Patienten kan se fysioterapeutens instruktion af
øvelser, og fysioterapeuten kan give patienten
feedback ift. korrekt udførelse
- Den valgte løsning giver mulighed for, at
fysioterapeuten og den enkelte patient kan
kommunikere med hinanden under træningen
- Løsningen giver mulighed for, at patienterne på
holdet kan kommunikere indbyrdes med henblik på
at fremme læring og motivation
- Den valgte løsning indeholder, at fysioterapeut og
behandler kan se hinanden (hele kroppen)

-

-

-

-

-

Ydelsen udføres for patienter, hvor træning på hold
er den mest egnede ydelsesform, herunder med
henblik på at opnå en fuld træning samt
gruppedynamik
Fysioterapeuten tilpasser holdtræningen i forhold til
de enkelte patienters behov
Der er mindst 2 og højst 8 deltagere på holdet
Holdet er sammensat (med typer af patienter og
størrelse) på en måde, hvor det er muligt og
relevant at træne flere forskellige patienter samtidig
Træningen kan gennemføres uden brug af de
redskaber og faciliteter, der er til rådighed på
klinikken
Fysioterapeuten tager særlige hensyn til
patientsikkerheden, når de fysiske rammer er
forskellige for deltagerne og uden for behandlerens
kontrol (faldrisiko mv.)
Den enkelte patient er inden holdtræningen
introduceret til og vejledt om videoløsningen med
henblik på at få optimalt udbytte af holdtræningen

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:

Video-holdtræning (4532)

Ikrafttrædelse
Tillægsaftalen træder i kraft den 11-05-2020 og kan opsiges med minimum 7
dages varsel, hvorefter regler jf. overenskomst om almen fysioterapi og
overenskomst om vederlagsfri fysioterapi.
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