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Følgende aftale er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
og Danske Fodterapeuter i forlængelse af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018-2021, hvori der er afsat penge til en forsøgsordning,
hvori der tilbydes fodbehandling for borgere med svær psoriasisgigt
§ 1. Økonomi
Der er med satspuljeaftalen for 2018-2021 afsat i alt 4,2 mio. kr. til tilskud til fodterapi for patienter med svær psoriasisgigt. Midlerne fordeler
sig med 0,6 mio. kr. fra 31. juli 2018 til 31. december 2018. Herefter afsættes der 1,2 mio. kr. årligt i perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.
Parterne er enige om, at det regionale tilskud til forsøgsordningen ikke
indgår i den økonomiske ramme for fodterapi. Der skal således ske en
særskilt opfølgning på udviklingen inden for forsøgsordningen i forhold
til udgifter og antal patienter minimum kvartalsmæssigt. Parterne er endvidere enige om at følge udviklingen i ventetid til fodterapi.
Hvis den kvartalsvise opfølgning viser tegn på, at udgifterne ikke kan
holdes inden for den samlede aftalte ramme, iværksættes udgiftsdæmpende foranstaltninger, som fx kan være:
 Ændringer af anvendelsesområderne for de aftalemæssige ydelser
 Justering af honorarerne for en eller flere ydelser
 Drøfte muligheden for at begrænse tilgangen af nye patienter
Hvis de årlige regionale udgifter til forsøgsordningen overstiger den aftalte ramme, sker der med virkning fra førstkommende regulering en nedsættelse af det regionale tilskud samt en tilsvarende nedsættelse af honorarerne, således at modregningen ikke overvæltes på patienterne. Modregningen skal give kompensation svarende til den konstaterede forskel
mellem den afsatte ramme og de regionale udgifter. Den fulde overskridelse forventes dermed tilbagebetalt. Modregningen afvikles fremadrettet
over ét år med virkning fra førstkommende regulering.
§ 2. Personkreds og afgræsning

Ved ordningens ikrafttræden 1. juli 2018 kan alle patienter, der har fået
konstateret svær psoriasisgigt få en henvisning til fodbehandling hos en
alm. praktiserende læge. Patienter skal betale 50 pct. af fodterapeutens
honorar.
Ved forsøgsperiodens udløb 31. december 2021 stopper muligheden for
fodbehandling til henviste patienter med svær psoriasisgigt. Det betyder,
at patienter, der er i et behandlingsforløb pr. 1. januar 2022, bliver pålagt
egenbetaling på 100 pct. af fodterapeutens honorar.
Eksempel: En patient henvist til efter overenskomstens henvisningsregler,
hvis behandlingsforløb ikke er afsluttet inden den 31. december 2021, vil
fra 1. januar 2022 selv skulle betale 100 pct. af fodterapeutens honorar
såfremt der afvikles konsultationer efter forsøgsperiodens udløb.
§ 3. Ændringer af overenskomsten
Tilføjes til §1
e.
Behandling af patienter med svær psoriasisgigt (under speciale
60)
Tilføjes til §3
e.
Ifølge lægelig diagnose er konstateret svær psoriasisgigt, der
medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få
eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten
har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje jf. §1, litra e.
Tilføjes til §13 stk. 1
e.
behandling af patienter med svær psoriasisgigt jf. § 1 litra e., læger, der behandler patienter for svær psoriasisgigt, og som er patientens egen praktiserende læge, speciallæge i reumatologi, ortopædkirurgi eller ansat på en sygehusafdeling.
Tilføjes til §13 stk. 3
Af henvisningsblanketten skal fremgå, at der hos patienten er
konstateret henholdsvis diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter
strålebehandling af fodvorter, svær psoriasisgigt eller svær leddegigt, og et heraf afledt behov for behandling. Henvisningen skal
være ledsaget af relevante oplysninger og data, herunder særligt
om følgesygdomme som iskæmi, nedsat syn pga. diabetes og nedsat nyrefunktion. Gør patientens tilstand det nødvendigt, at behandling foretages i hjemmet, anføres det på henvisningsblanketten.
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Ydelsesnumre
Ydelserne der kan gives under forsøgsordningen, er de samme som ydelserne til svær leddegigt. For at kunne foretage en særskilt opfølgning på
ordningen aftaler parterne, at følgende ydelseskoder bruges til behandling
af patienter på forsøgsordningen:
Ydelser
Journaloptagelse
Kontrol og eftersyn
Bøjlebehandling
Behandling før påsætning af 1 ny bøjle,
Behandling, fremstilling og påsætning af 1 ny bøjle
Behandling, fremstilling og påsætning af bøjler udover 1
Korrektion af 1 bøjle
Korrektion af 2 bøjler
Korrektion af op til 10 bøjler inkl.
Ortheser
Ortheser
Ortheser fremstillet af slilkone
Indlæg
Indlæg – type 1, enkelt
Indlæg – type 1, par
Indlæg – type 2, enkelt
Indlæg – typen 2, par
Indlæg – type 3, enkelt
Indlæg – type 3, par
Tilretning af indlæg
Behandlingsydelser
Behandlingsydelse A
Behandlingsydelse B
Behandlingsydelse C
Sårbehandling
Sårbehandling ved samtidig anden behandling
Afstandstillæg
Afstandstillæg (0-5 km)
Afstandstillæg (5-10 km)
Afstandstillæg (over 10 km)
Afstand –Plejebolig/pensionist i eget hjem (0-5 km)
Afstand –Plejebolig/pensionist i eget hjem (5-10 km
Afstand –Plejebolig/pensionist i eget hjem (over 10 km)
Afstand uden tillæg
Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km

Ydelsesnummer
3100
3130
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3172
3173
3174
3175
3176
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3178
3001
3002
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De nye ydelser har samme honorar, som de eksisterende ydelser for speciale 60 – svær leddegigt.
Hvis tilskuddet bliver permanent, skal svær psoriasisgigt have sit eget
speciale, som vil have deres de samme ydelseskoder, som de andre specialer.

§ 4. Ikrafttræden og opsigelse
Aftalen træder i kraft den 1. juli 2018 og udløber den 31. december 2021,
idet midlerne er afsat midlertidigt. De tekniske og administrative aspekter
af aftalen kan drøftes af parterne i forbindelse med fornyelse af overenskomsten.
Såfremt en af parterne ønsker det, kan aftalen genforhandles eller opsiges. Der er et opsigelsesvarsel på tre måneder.
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