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Ny aftale vedr. catch-up program for HPV-vaccination for
unge mænd (MSM)
I henhold til bekendtgørelse nr 146 af 21/02/2020 om midlertidig gratis
vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af
mænd, er der foretaget ændringer i tilbuddet om HPV-vaccinationer af
unge mænd, der er er tiltrukket af mænd.
Der er dels foretaget præcisering af målgruppen og dels en ændring af
registrering, betaling og afregning for læger, som er omfattet af overenskomsten mellem RLTN og PLO.
Målgruppen omfatter alene unge mænd mellem 18 og 25 år, der er tiltrukket af mænd. Mænd der er fyldt 26 år er ikke omfattet af tilbuddet,
uagtet er de fylder 26 år efter tilbuddet er indført, eller har påbegyndt et
vaccinationsforløb i henhold til bekendtgørelsen. Vaccinationer foretaget
efter det fyldte 26. år gives der ikke tilskud til.
Afregning og registrering for læger omfattet af overenskomsten mellem
RLTN og PLO er ændret, hvorfor lægernes afregninger fremover skal indeholde oplysninger om den vaccineredes navn, CPR-nummer og bopælsregion.
RLTN har som konsekvens heraf indgået en ny afregningsaftale med PLO
med virkning fra 1. marts 2020, hvor ydelse 0101 – konsultation anvendes
til målgruppen i forbindelse med HPV-vaccination.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der ikke foreligger to separate 0101, selvom der bringes flere sundhedsfaglige problemstillinger op
i forbindelse i HPV-vaccinationen. Såfremt der bringes flere problemstillinger op, kan de behandles, eller der kan aftales tid til en ny konsultation
efter en konkret vurdering.
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Side 2

Aftalen finder anvendelse for vaccinationer foretaget siden 1. februar
2020, hvorfor læger kan afregne for vaccinationer foretaget siden 1. februar 2020, såfremt lægen ikke allerede har afregnet vaccinationer med
ydelse 8337.
Da de praktiserende læger fremadrettet ikke skal indsende afregninger
med ikke-personhenførbare CPR-numre, betyder det, at ydelse 8337 med
tilhørende anonyme CPR-numre ikke skal anvendes fremover.
For læger, der ikke er omfattet af overenskomsten for almen praksis, skal
der fortsat angives ikke-personhenførbare CPR-numre, og der er derfor
ikke ændringer for deres afregning og registrering af ydelser i forhold til
tidligere.
Aftale og bekendtgørelse løber frem til udgangen af december 2021.
Bekendtgørelsen kan ses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213007
Aftale mellem RLTN og PLO er vedhæftet
Med venlig hilsen
Gregers Bjørneboe

