Region Hovedstaden

PLO-Hovedstaden

Dato: 22. februar 2017

Honorering af praktiserende læger som deltager i projektet ”Collabri –
Collaborative care. Effekt af en brobyggende behandling af angst og
depression” – allonge
Indhold i §2-aftale om projekt Collabri

§2-aftale om praktiserende lægers deltagelse i projekt Collabri er indgået mellem PLO Hovedstaden og Region
Hovedstaden.
Aftalen omfatter ”…praktiserende læger, som har tilmeldt sig projektet, og som har ydernummer i
optageområderne for Region Hovedstadens Psykiatri.”
Formålet med aftalen er ”..at understøtte gennemførelsen af projektet ”Collabri – Collaborative care. Effekt
af en brobyggende behandling af angst og depression” under de af Satspuljeaftalen 2011-2015 afsatte midler”
og ”...understøtte gennemførelsen af forskningsprojektet Collabri, der skal undersøge effekten af en dansk
model for Collaborative Care ved angst og depressionstilstande.”
Projektets formål er ”…at forbedre behandlingsindsatsen i almen praksis for gruppen af patienter med angst
og depression” og ”…udvikle en ny samarbejdsform mellem psykiatrien og almen praksis. Dette sker bl.a.
gennem øget vidensdeling, læring og kommunikation mellem de to sektorer.”
Der henvises i øvrigt til § 2-aftale og bilag for den fulde beskrivelse af indhold, målgruppe og afgrænsning
med mere.

Formål med denne allonge
Formålet med denne allonge, er at opdatere aftalen ift. de ændringer i modellen, som i december 2016 er
godkendt af Ministeriet for Ældre og Sundhed. Ændringerne i forskningsdesignet er nødvendige, da der i
projektet fra november 2014 til december 2016 desværre ikke er inkluderet nok patienter i kontrolgruppen,
samt patienter med de 3 angstdiagnoser, til at projektets effektstudie kan gennemføres. Effektstudiet er
nødvendigt for at projektet kan sige noget om, hvordan COLLABRI-modellen virker i sammenligning med
anden behandling (oprindeligt standardbehandling, i det reviderede design konsultation liaison – se beskrivelse

1

heraf på side 3). Data indsamlet fra 2014-2016 vil indgå i den nationale evaluerings organisatorisk,
sundhedsøkonomiske og patientoplevede evalueringer, samt et før-efter-studiet af COLLABRI-behandlingen.
Med denne allonge fortages følgende ændring i henhold til betingelserne i §4 i §2 aftalen af den 20. maj 2014:
I aftalen står der: ”I projektet deltager 60 praktiserende læger, som alle randomiseres i forhold til
opsporingsmetode og behandling. På baggrund af dette randomiseres de 60 praktiserende læger til 6
behandlingsspor som vist i figur 1. Når lægerne indgår i projektet, vides det ikke på forhånd, hvilket
behandlingsspor de skal følge.” (§2-aftalen s. 1)
”Tilfældigt udvalgt skal halvdelen af de praktiserende læger tilmeldt projektet løbende foretage opsporing jf.
det tildelte behandlingsspor (se bilag 2) og tilbyde behandling jf. Collabri-modellen i samarbejde med en care
manager om maksimalt 32 patienter pr. læge over en 21-måneders periode (forventeligt september 2014 –
marts 2016), hvilket svarer til 4-5 patienter ad gangen i et forløb af ca. 12 uger.
Den anden halvdel skal, ligeledes tilfældigt udvalgt, foretage opsporing jf. det tildelte behandlingsspor (se
bilag 2) samt tilbyde den behandling, de normalt giver, til maksimalt 32 patienter pr. læge over samme 21måneders periode.” (§2-aftalen s. 3)
”For deltagelse i projektet modtager hver praktiserende læge et beløb pr. gennemført behandlingsspor med
patienter tilknyttet projektet. Afregning sker pr. patient ved afslutning af et behandlingsspor. Honoraret for
gennemførsel af behandlingsspor afhænger af, hvilket spor i Collabri-modellen den enkelte læge er
randomiseret til. For behandlingssporene ydes følgende honorering (som justeres ud fra den til enhver tid
gældende konsulenttakst, der pr. 1. april 2014 udgør kr. 878,61):
Gruppe A1: 2.141,54 kr. pr. patient
Gruppe A2: 2.141,54 kr. pr. patient
Gruppe A3: 2.141,54 kr. pr. patient
Gruppe B1: 488,26 kr. pr. patient
Gruppe B2: 488,26 kr. pr. patient
Gruppe B3: 488,26 kr. pr. patient
Behandlingssporene indebærer honorering for rekruttering og behandling, samt registrering af henvisninger
jf. bilag 2. (§2-aftalen s. 4)
”Projektet udløber den 31. marts 2017, hvor aftalen bortfalder uden yderligere varsel.” (§2-aftalen s. 5)
Dette ændres til:
I projektet deltager op til 32 lægepraksis, som henviser patienter med depression og/eller angst til projektet.
Alle læger har tilknyttet en care manager og får supervision ved speciallæge i psykiatri.
De deltagende lægepraksis skal samlet set have inkluderet 240 patienter med depression som primær diagnose
og 284 patienter med angst som primær diagnose. Der skelnes ikke mellem forskellige angstdiagnoser
(generaliseret angst, panikangst og social fobi). Henvisning af patienter sker i 12 måneder fra opstart –
forventeligt marts 2017. Henvisning skal ske jævnt i løbet af inklusionsperioden. Der er ingen kvote for den
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enkelte praksis. Når der er inkluderet hhv. 240 patienter med depression og 284 patienter med angst, lukkes
for henvisning.
Når en patient er inkluderet randomiseres denne til enten behandling efter COLLABRI-modellen (ved care
manager) eller behandling hos egen læge med konsultations liaison. Behandling ved egen læge med mulighed
for rådgivning ved psykiater og/eller care manager (konsultation liaison) indebærer:






Den praktiserende læge har mulighed for at rådføre sig med både care manager og psykiater i Collabri
Flex teamet vedr. den enkelte patient. Rådgivningen kan foregå ved personligt møde, over telefon, via
korrespondancemeddelelse eller via brev
Den praktiserende læge kan medtage patientforløb i gruppesupervision ved psykiater.
Den praktiserende læge tilbydes supervision eller gruppeundervisning ved psykiateren i Collabri Flex
teamet, hvis der identificeres et behov for undervisning i specifikke emner.
Den praktiserende læge bibeholder behandlingsansvaret og kan henvise til øvrige behandlingstilbud
(f.eks. psykologordningen)

De deltagende praktiserende læger modtager et beløb pr. patient, der inkluderes i projektet. Beløbet afhænger
af, om patienten inkluderes i behandling efter COLLABRI-modellen (Gruppe 1), eller behandling ved egen
læge med konsultation liaison (Gruppe 2). Afregning sker pr. patient ved bekræftet inklusion via sygesikringen
med følgende ydelsesnumre:
Gruppe
Gruppe 1: Behandling efter COLLABRImodellen
Gruppe 2: Behandling ved egen læge (med
mulighed for rådføring)

Beløb (per 1/9/16)
kr. 2302,97

Ydelsesnavn
Collabri beh. R084

Ydelsesnr.
4343

kr. 525,06

Standard beh. R84

4344

Honoreringen justeres ud fra den til enhver tid gældende konsulenttakst.
Projektet udløber den 31. december 2018, hvor denne aftale ophører uden yderligere varsel.

Allongens afgrænsning
Allongen er underlagt §2-aftalen og efterfølgende allonger for så vidt angår projektformål, organisering,
honorering af aktivitet, indhold af de praktiserende lægers opgaver, ansvars- og rollefordeling samt
forpligtelser.
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Ikrafttrædelse
Denne allonge træder i kraft på datoen for underskrift.
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