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OK-Nyt – Praksis nr. 008-21
Rammeaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
og Praktiserende Lægers Organisation om covid-19 vaccination
Som led i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 er Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) enige
om rammerne og honorering for, at de praktiserende læger kan indgå i
yderligere opgaver med vaccination mod COVID-19, såfremt der er et ønske herom i regionerne.
Rammeaftalen omfatter vaccination af følgende målgrupper:
• borgere på sociale institutioner og botilbud
• borgere over 65 år som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje (prioriteringsgruppe 2 i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for vaccination mod COVID -19)
• Borgere over 85 år (prioriteringsgruppe 3 i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod COVID -19)
Det aftales regionalt, hvilke målgrupper som regionen ønsker, at de praktiserende læger skal vaccinere. Det kan også aftales at være en andel af
én eller flere målgrupper.
Aftalen af 21. december 2020 om vaccination af borgere i plejebolig mv.
fortsætter uændret.
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Rammeaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation om covid-19 vaccination

Baggrund
Som led i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 er Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med
denne aftale enige om rammerne og honorering for, at de praktiserende
læger indgår i opgaven med vaccination mod COVID-19, såfremt der er et
ønske herom i regionerne.
§ 1. Aftalens område
Stk. 1
Aftalen omfatter honoreringen af praktiserende læge for vaccination af
borgere mod COVID-19 og evt. opblanding af vacciner.
Målgruppen omfatter
• borgere på sociale institutioner og botilbud
• borgere over 65 år som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje (prioriteringsgruppe 2 i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for vaccination mod COVID -19)
• Borgere over 85 år (prioriteringsgruppe 3 i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod COVID -19)
Stk. 2
Aftalen skal tiltrædes regionalt, før den finder anvendelse.
§ 2 Praktisk fremgangsmåde
Stk. 1
Regionen aftaler med PLO-R, hvilke(n) målgruppe(r) af borgere, som regionen ønsker, at de praktiserende læger skal vaccinere. Det kan også aftales at være en andel af den enkelte målgruppe.
Stk. 2
Det aftales ligeledes regionalt på hvilke lokationer, borgerne samles til
vaccination, samt hvilken tidsplan der er for vaccinationen.
Stk. 3
PLO’s regionale sekretariater sørger i samarbejde med PLO-K for det nødvendige antal læger, der skal stå for vaccinationen. PLO-K oplyser kommune og region, hvilke læger der varetager vaccinationen.
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Stk. 4
De praktiserende læger varsles minimum 48 timer inden de skal være klar
til at påbegynde vaccinationen.
Stk. 5
Regionen står for at oplyse den praktiserende læge om tidspunkt og sted
for vaccination.
Stk. 6.
Kommune/region bistår med at indhente samtykke hos de borgere, som
ønsker vaccination. Kommune/region udarbejder en liste over tilmeldte
borgere med navn og cpr.nr. og listen udleveres til den praktiserende
læge tidligst muligt (fx ved varslingen) og senest før aftalt vaccination,
med henblik på at lægen har mulighed for at disponere tid og personale.
Stk. 7
Regionen leverer vaccinen. Hvis det er nødvendigt, bistår regionsansat
farmaceut/farmakonom på stedet med at opblande vaccinen, såfremt
det ikke er sket inden levering, eller der lokalt er aftalt andet. Regionen
leverer ligeledes relevante værnemidler og utensilier i tilfælde af allergisk
anafylaksi, som foreskrevet af SST.
Stk. 8
Det er den praktiserende læge eller dennes medhjælp, som vaccinerer.
Lægen sikrer samtykke i vaccinationssituationen. Den praktiserende
læge skal være til stede.
Stk. 9
Efter vaccination foretages observation af de vaccinerede personer af
kommunens/regionens plejepersonale i henhold til gældende regler.
Lægen bistår ved behandling af evt. anafylaktiske reaktioner.
Stk. 10
Efter vaccination er den praktiserende læge ansvarlig for at indberette
vaccinen til DDV.
§ 3 Ydelser og honorering
Stk. 1.
Honoraret for COVID-19 vaccination dækker evt. optræk af vaccine, gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV. Vaccinen leveres af
Statens Serum Institut eller regionen.
Stk. 2.

Ved vaccination mod COVID-19 i dagtid afregnes med ydelseskode 4486
til kr. 146,25.
Stk. 3
Den første vaccination pr. dag der udføres på de aftalte lokationer jf. § 2
stk. 2 afregnes som et almindeligt sygebesøg i henhold til Overenskomsten for almen praksis (ydelse 0411-0461+2301). Der afregnes i den forbindelse ikke samtidigt ydelse 4486 for første vaccination.
Hertil kommer evt. kørselsgodtgørelse, jf. Overenskomst om almen
praksis § 61.
Stk. 4
Hvis regionen beder om, at vaccination bliver udført i vagttiden, dvs.
også i weekender eller på helligdage, sker honoreringen til vagttidshonorar og afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 202,78 i A-vagt og med
ydelseskode 4486 til kr. 251,75 i B-vagt. Den første vaccination pr. dag
på den aftalte lokation afregnes dog som et almindeligt sygebesøg i dagtid (ydelse 0411-0461+2301).
Stk. 5
Såfremt det regionalt aftales, at de praktiserende læger står for opblandingen af vacciner, honoreres lægerne for tidsforbruget. Der afregnes i
10-minutters moduler pr. påbegyndt modul.
Honoraret pr. 10 minutter er som følgende:
- Dagtid (hverdage 8-16):
159,92 kr.
- A-vagttid (hverdage efter 16 og lørdage): 221,75 kr.
- B-vagttid (søndage og helligdage):
275,30 kr.
Det forudsættes, at praktiserende læge som minimum kan opblande
svarende til 35 vacciner pr. time.
Stk. 6
Vaccination af social- og sundhedsfagligt personale ved et evt. vaccinationsoverskud honoreres ligeledes i henhold til denne aftale.
Lægen oppebærer dog intet honorar for vaccination af sig selv og eget
klinikpersonale.
§ 4 Afregning og regulering
Stk. 1.
Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i Overenskomst om
almen praksis.
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Honorarerne i § 3 er angivet i oktober 2020 niveau og reguleres på
samme måde som øvrige ydelseshonorarer i henhold til Overenskomst
om almen praksis.
§ 5. Øvrige forhold
Stk. 1
Ydelse 4486 indgår ikke i årsopgørelserne, jf. overenskomstens § 88 ligesom udgiften ikke er inkluderet i den økonomiske ramme for almen
praksis.
Stk. 2
Aftalen af 21. december 2020 om vaccination af borgere i plejebolig mv.
fortsætter uændret.
§ 6. Ikrafttræden
Aftalen kan regionalt tiltrædes fra dags dato.
§ 7 opsigelse
Aftalen kan opsiges af de regionale eller centrale parter med et varsel på
14 dage.
København den 1.februar 2021

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Praktiserende Lægers Organisation
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