
Takstkort 20B

Børne- og ungdomspsykiatri Reguleringsprocen

Overenskomstens specielle del, kapitel 3

Honorarer (§1, stk. 1)
Sikringsgruppe 1 + 2          Note 1,2)

Diagnostik og almen psykiatrisk behandling 
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Ydelser uden forløb

Telefonisk rådgivning til praktiserende speciallæge 0205 344,6 392,17

Visitationsforløb

Visitation af henviste patienter* 0135 320 364,16

Udredningsforløb

Førstegangskonsultation i forhold til udredning – med overvejelser i forhold til somatisk undersøgelser og 
KRAM*

0141 2987 3398,83

Samtale med udredningssigte* 0142 1109 1262,42

Klinisk psykiatrisk observation, udredningsforløb* 0143 938,5 1067,96

Netværksmøde i udredningsforløb* 0144 1707 1942,19

Skriftlig tilbagemelding efter udredningsforløb* 2300 533,3 606,93

Behandlingsforløb med primært medicinsk behandlingssigte
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Samtale i et primært medicinsk behandlingssigte* 0145 960 1092,48

Behandlingsforløb med primært psykoterapeutisk behandlingssigte
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Samtale med primært psykoterapeutisk behandlingssigte, individuelt med patienten* 0150 1280 1456,64

Samtale med primært psykoterapeutisk behandlingssigte, med mere end én deltager - familie/pårørende* 0151 1451 1650,86

Gruppesamtale med primært psykoterapeutisk behandlingssigte

Psykoterapi, 2 personer* 0152 1600 1820,80

Psykoterapi, 3 personer* 0153 1067 1213,87

Psykoterapi, 4 personer* 0154 800 910,40

Psykoterapi, 5 personer* 0155 640 728,32

Psykoterapi, 6 personer* 0156 533,3 606,93

Behandlingsforløb med primært psyedukativt behandlingssigte
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Samtale med primært psykoedukativ behandlingssigte, individuelt med patienten* 0160 858,8 977,28

Gruppesamtale med primær psykoedukativ behandlingssigte, patienter uden forældre

Psykoedukation uden forældre, 2 personer* 0162 1328 1511,28

Psykoedukation uden forældre, 3 personer* 0163 885,3 1007,51

Psykoedukation uden forældre, 4 personer* 0164 664 755,63

Psykoedukation uden forældre, 5 personer* 0165 531,2 604,51

Psykoedukation uden forældre, 6 personer* 0166 442,7 503,76

Gruppesamtale med primær psykoedukativ behandlingssigte, forældregruppe

Psykoedukation forældregruppe, 2 personer* 0172 1328 1511,28

Psykoedukation forældregruppe, 3 personer* 0173 885,3 1007,51

Psykoedukation forældregruppe, 4 personer* 0174 664 755,63

Psykoedukation forældregruppe, 5 personer* 0175 531,2 604,51

Psykoedukation forældregruppe, 6 personer* 0176 442,7 503,76
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Tværgående ydelser i udredningsforløbet - tillægsydelser
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Opgørelse af psykometriske målinger og diagnostisk interview i udredningsforløb 2301 320 364,16

Opgørelse af ADOS/ADI-R eller lignende tidskrævende undersøgelse i forbindelse med udredningsforløb 2302 1280 1456,64

Tværgående ydelser i behandlingsforløbet 
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

Klinisk psykiatrisk observation/behandling i et behandlingsforløb, individuelt* 0146 938,5 1067,96

Netværksmøde i et behandlingsforløb* 0147 1707 1942,19

Afsluttende ydelse i behandlingsforløb* 0148 1920 2184,96

Tværgående tillægsydelser i behandlingforløbet 

Opgørelse af psykometriske målinger og diagnostiske interview i et behandlingsforløb* 2303 320 364,16

Opgørelse af ADOS/ADI-R eller lignende tidskrævende undersøgelse i forbindelse med behandlingsforløb* 2304 1280 1456,64

Skriftlig tilbagemelding under/efter et behandlingsforløb* 2305 533,3 606,93

Tværgående ydelser i udrednings- og behandlingsforløb
Ydelse: Ydelsesnummer: honorar: Honorar:

E-mail konsultation i et udrednings- eller behandlingsforløb* 0105 62,94 71,63

2. og senere e-mail konsultation samme dag* 0106 62,94 71,63

Telefonkonsultation med patienter/forældre/pårørende i forbindelse med et udrednings- eller 
behandlingsforløb*

0201 146,6 166,79

Telefonkonsultation med netværk/samarbejdspartnere i forbindelse med et udrednings- eller 
behandlingsforløb*

0202 144,6 164,54

Tværgående tillægsydelser i udrednings- behandlingforløbet 

Sygebesøg 1401 415,1 472,43

Kørselstillæg ved besøg pr. kørt km. 1101 10,94 12,45

Tillæg for rekvirering af tolkebistand 2161 98,79 112,42

Tillæg for konsultation med tolk 2261 708,8 806,57

Tillæg til konsultation med døvetolk 2264 88,4 100,60

Kørselsgodtgørelse 9001 Se takstkort 2A

Noter

Note 9) Aldersbegrænsning: 
Der kan gives behandling til patienter, der er henvist fra det fyldte 4. år til og med det 17. år. 
Der kan henvises til fortsat behandling efter det fyldte 17. år.
Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til behandling til og med det 20. år.  Hvor længe der kan ydes tilskud kan dog variere fra region til region.

Ydelser markeret med *):
Ydelser skal suppleres med en registreringskode svarende til behandlingsforløbet:
1001 - Udredningsforløb
1002 - Primært Psykoedukativt behandlingsforløb
1003 - Psykoterapeutisk behandlingsforløb

Ved afslutning af patienter skal der ligeledes suppleres med en afsluttende registreringskode, der viser, hvor patietenten bliver afsluttet til:
1201 - Sygehus
1202 - Henvisende læge
1203 - Sociale samarbejdspartnere
1204 - Uden hevisning til andre sundhedspersoner
1004 - Primært medicinsk behandlingsforløb og støttende samtaler

Note 1) Speciallæger, der er tilmeldt overenskomsten, fratrækker tilskud til gruppe 2-sikrede og afregner dette direkte med regionen.

Note 2) For børne- og ungdomspsykiatri omfatter henvisning til udredning og behandling maksimalt 20 konsultationer. Et behandlingsforløb kan maksimalt 
indeholde 12 konsultationer. Såfremt der i et behandlingsforløb er behov for mere end 12 konsultationer kræves ny henvisning til fortsat behandling. En 
henvisning til fortsat behandling kan maksimalt indeholde 12 konsultationer.

Note 3) Ydelse 0135 tæller ikke med i limiteringen.

Note 4) 0152, 0162 og 0172) Benyttes ved gruppeterapi, hvor der foreligger afbud således at kun 2 personer deltager.

Note 5) 0152-0156, 0162-0166 og 0172-0176) Der skal foreligge en henvisning på hver deltager. 

Note 6) En telefonkonsultation regnes som 1/3 af én konsultation.

Note 7) Gruppekonsultation regnes som 1/4 af én konsultation.

Note 8) E-mail konsultation samt 2. og senere konsultation samme dag regnes som 1/3 konsultation
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