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I henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning mellem Regioners Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, § 87,
har regionen pligt til inden den 31-03-2020 at indbetale 1,27 % af regionens samlede udgifter i dagtid og vagttid til almen lægehjælp til gruppe 1sikrede patienter i regnskabsåret 2019 afregnet direkte med yderne.
Til de samlede udgifter medregnes endvidere udgifter afregnet efter landsoverenskomsten vedrørende særlige tilrettelagte undersøgelser mod livmoderhalskræft (anmærkning til § 51, nr. 2102). Derimod skal udgifter
vedrørende iværksættelse af forebyggende og/eller sundhedspædagogiske
ydelser i henhold til tillægsoverenskomsten ikke medregnes. Ligeledes
skal udgifter i henhold til rammeaftaler om iværksættelse af tillægsydelser/laboratorieydelser m.m. efter beslutning i regionerne heller ikke medregnes.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at praksisomkostningshonorar
i henhold til § 49 heller ikke skal medregnes i de samlede udgifter. Udbetalte engangsbeløb til læger, der har tilmeldt sig forløbsydelsen for diabetespatienter jf. protokollat af den 24. januar 2006 om forløbsydelse for diabetespatienter i almen praksis indgår heller ikke. Indbetalinger til Fonden
for Almen Praksis i henhold til § 100 medregnes ligeledes ikke.
Det beregnede beløb indbetales hurtigst muligt til Administrationsudvalgets konto:
Lægernes Pensionskasse
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Reg.nr. 6771 Konto 6674298
Cvr.nr. 24 26 04 02

På bankoverførslen/indbetalingskortet bedes anført: ”I.h.t. opgørelse af /
2020” med angivelse af datoen på opgørelsen indsendt til Praktiserende
Lægers Organisation. Det er desuden vigtigt at angive hvilken region der
indbetaler.
Den samlede sum, der skal beregnes 1,27 % af til Administrationsudvalget kan opgøres på følgende måde:
I Targit trækkes ud (dag-og vagttid, gruppe 1 sikrede):
Alle grundydelser (starter med 0)
Alle institutionstillæg (starter med 1)
Alle tillægsydelser (starter med 2)
Alle socialmedicinske ydelser (starter med 3)
Alle attester (starter med 5)
Samtaleterapi (starter med 6)
Hertil lægges basishonorar, diff. basishonoar. kronikerhonorar og vagtberedskabshonorar.
Der korrigeres for rammeaftaler (2601), som trækkes fra og
der korrigeres for livmoderhalskræftscreening (§2 aftaler), som lægges
til.
Så får man et samlet beløb. Heraf udgør bidraget til Administrationsudvalget 1,27 %.
Regions- og udbudsklinikker
Udgifter til gruppe-1 sikrede i regions- og udbudsklinikker drevet med
hjemmel i sundhedslovens § 227 stk. 3 og 5 skal ikke medtages i beregningen af indbetalingerne til administrationsudvalget.
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