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Midlertidig aftale mellem RLTN og PLO om honorering for
henvisning og prøvesvar af nære kontakter og samfundssporet ved podning for COVID-19
I forlængelse af aftalen af 27. maj 2020 om honorering af praktiserende
læger for henvisning af nære kontakter til COVID-19-smittede har RLTN og
PLO indgået aftale om honorering for opfølgning på prøvesvar ved podning for COVID-19 udført i ”samfundssporet”.
Der anvendes fortsat ydelse 4483 ved svarafgivelse på telefon.
Der er aftalt en ny ydelse (4484) for svarafgivelse på e-mail til patienter
med negativt prøvesvar. Honoraret svaret til en almindelig e-konsultation
(ydelse 0105).
Vedhæftet findes den opdaterede aftale.
Med venlig hilsen
Gregers Bjørneboe

1364898
Gregers Bjørneboe

Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN) om honorering for henvisning af nære kontakter til COVID-19-smittede til test for ny
coronavirus

§ 1 Baggrund
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet bør personer, som
har haft nær kontakt til en patient med COVID-19 testes, da der er øget risiko for smitte med COVID-19.
Som led i ovenstående anbefaling har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Retningslinjer for smitteopsporing af
nære kontakter. Det fremgår af retningslinjerne, at nære kontakter opfordres til at tage kontakt til den
praktiserende læge med henblik på henvisning til test for ny coronavirus. Almen praksis rolle i forbindelse
med smitteopsporing og testning af nære kontakter er:
A. Den praktiserende læge henviser nære kontakter uden symptomer på COVID-19 til test i TestCenter
Danmark ved at oprette en rekvisition i WebReq. Den nære kontakt skal testes to gange, og den
praktiserende læge skal derfor oprette to på hinanden følgende rekvisitioner via WebReq. I forbindelse
henvisningen skal lægen sikre, at patienten er informeret om relevante forholdsregler og anvisninger for
nære kontakter, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til almen praksis om information af nære
kontakter. Den praktiserende læge skal ved henvisning til test oplyse den nære kontakt om, at personen
selv skal booke tid til to test via coronaprover.dk. Den praktiserende læge skal endvidere vejlede den nære
kontakt om blandt andet selvisolation, indtil hun/han har fået svar på den første test.
B. Den praktiserende læge skal følge op på positive fund. Patienten får prøvesvar på sundhed.dk, egen læge
får prøvesvar på vanlig vis i sin indbakke.

§ 2 Aftalens område
Stk. 1. Aftalen omfatter honorering af alment praktiserende læger, for
- henvendelse om og henvisning af ”nære kontakter” til test, jfr. §1 A.
- Telefonisk kontakt til alle patienter, som modtager et positive prøvesvar, med råd og vejledning, jf. § 1 B
- Telefonisk kontakt fra og til patienter, som modtager et negativt prøvesvar, såfremt det er fagligt
indiceret.
- Svarafgivelse via e-mail hvis det er fagligt indiceret.
Stk. 2. Opgaven udføres af alle almen praksis.

§ 3 Ydelse og honorering
Stk. 1. Honoraret for henvendelse om og henvisning af ”nære kontakter” til test, jf. § 1 A svarer til
0101+1002 og afregnes med ydelseskode 4483.
Stk. 2. Honoraret for svarafgivelse på telefon til patienter med positive testresultater, herunder råd og
vejledning om bl.a. selvisolation og evt. kontaktopsporing svarer til 0101+1002 og afregnes ligeledes med

ydelseskode 4483. Ydelseskoden anvendes desuden i de situationer, hvor en telefonisk kontakt enten fra
eller til en patient med negativt prøvesvar er fagligt indiceret.
Stk. 3. Honoraret for svarafgivelse på e-mail til patienter med negativt prøvesvar, hvor det er fagligt
indiceret, svarer til ydelse 0105 og afregnes med ydelseskode 4484.
Stk. 4. Aftalen kan også finde anvendelse i forhold til podning og svarafgivelse for andre asymptomatiske
patienter. Regeringen har endvidere besluttet at oprette et såkaldt ”Samfundsspor”. STPS har pålagt de
praktiserende læger opfølgningen på prøvesvar, der stammer fra dette ”spor”. Parterne er enige om, at
ydelserne i denne aftale kan benyttes til at honorere det arbejde, som ”samfundssporet” medfører i almen
praksis.

§ 4 Afregning og regulering
Stk. 1. Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i overenskomst om almen praksis.
Stk. 2. Regulering af honoraret sker i henhold til bestemmelserne i § 62 i overenskomst om almen praksis.

§ 5 Økonomiprotokollat
Stk. 1. Honorarer vedr. ydelserne 4483 og 4484 indgår ikke i den økonomiske ramme for almen praksis, jf.
Bilag 4 om økonomiprotokollat i overenskomst om almen praksis.

§ 6 Øvrige forhold
Ved klager, tvister, uklarheder m.v. i relation til denne aftale finder reglerne i kapitel XIII og XIV i
overenskomst om almen praksis i anvendelse.

§ 7 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 7 dages varsel.

§ 8 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 27. maj 2020 men er præciseret i forhold til ”samfundssporet” den 9. juni 2020.

