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Aftale mellem PLO og RLTN vedr. udfyldelse af certifikat af
PCR-test til ikke-digitale borgere

RLTN har med virkning fra 6. juli 2021 indgået aftale med PLO om honorar
til praktiserende læger for udfyldelse og udlevering af et fysisk certifikat
af PCR-test til ikke-digitale borgere.
Udfyldelse af certifikat kan alene ske på borgerens initiativ, og det skal
have til formål at dokumentere en PCR-test ved indrejse i andre lande.
Aftalen og vejledning til certifikatet er vedlagt.

Med venlig hilsen
Gregers Bjørneboe

1454481
Gregers Bjørneboe
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Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering for udfyldelse af certifikat af PCR-test til ikke-digitale borgere
Baggrund:
Borgere, som ikke har mulighed for digitalt at erhverve sig et certifikat af
PCR-test, skal have mulighed for at få udleveret en fysisk version i almen
praksis, således at de kan dokumentere et testsvar i forbindelse med indrejse i andre lande.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1
Aftalen omfatter honorering af de praktiserende læger for udfyldelse og
udlevering af et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere.
Stk. 2
Formkrav til certifikatet er fastsat af Sundhedsministeriet jf. vedlagte vejledning.
Stk. 3
Udfyldelse af certifikat kan alene ske på borgerens initiativ, og det skal
have til formål at dokumentere en PCR-test ved indrejse i andre lande.
Stk. 4
Borgere der har mulighed for digitalt at tilgå certifikat af PCR-test, skal
ikke tilbydes at få printet et fysisk certifikat i henhold til indeværende aftale. Borgeren skal henvises til løsningen på Coronapas og sundhed.dk.
Stk. 5
Alle praktiserende læger er forpligtet til at udfylde certifikatet i henhold til
indeværende aftale.
§ 2 Ydelse og honorering
Stk. 1

Udfyldelse og udlevering af certifikat honoreres med 250,00 kr. (april
2021-niveau). Honoraret omfatter evt. yderligere kopier af samme certifikat.
Stk. 2
Ydelsen afregnes med ydelseskode 4499.
Stk. 3Honoraret er fastsat ekskl. evt. moms. Såfremt at opgaven bliver
momsbelagt, øges honoraret tilsvarende.
§ 3 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.
§ 4 Økonomiprotokollat
Honorarer for ydelse 4499 indgår ikke i den økonomiske ramme for almen
praksis, jf. Bilag 4 om økonomiprotokollat i overenskomst om almen praksis.
§ 5 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.
§ 6 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 7 dages varsel.
§ 7 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft 6. juli 2021.

Side 2

EU Digital
COVID Certificate
EU’s digitale
covidcertifikat

Test Certificate
Testcertifikat
[Dette certifikat skal bruges, hvis borgeren anmoder om et
certifikat for negativt testresultat. Det kan kun udstedes
efter negativ PCR-test]

Surname(s) and forename(s)
Efternavn(e) og fornavn(e)
[Her angives indehaverens navne]

DK

Date of birth
Fødselsdato

[Her angives indehaverens fødselsdato fx APR 15, 1960]

Unique certificate identifier
Unik certifikatsidentifikator
DK [Efter DK angives datoen for udstedelse af certifikatet og et
løbenummer for antallet af udstedte certifikater på den
pågældende dag
Fx DK – 01072021 – 01 (hvis certifikatet er udstedt 1. juli
2021 og lægen kun har udstedt 1 certifikat den dag) ]

Disease or agent targeted
Målsygdom eller –agens
COVID-19
Type of test
Testtype
NUCLEIC ACID AMPLIFICATION WITH PROBE DETECTION
Date and time of the test sample collection
Dato og klokkeslæt for prøveudtagning
[Her angives tidspunktet for prøveudtagning fx APR 15,
2021 15:37]
This certificate is not a travel document. The scientific evidence
on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to
evolve, also in view of new variants of concern of the virus.
Before traveling, please check the applicable public health
measures and related restrictions applied at the point of
destination.

Result of the test
Testresultat
NOT DETECTED
Testing centre or facility
Testcenter eller –facilitet

Dette certifikat er ikke et rejsedokument. Den videnskabelige
dokumentation for covid-19-vaccination, -test og -restitution
udvikler sig fortsat, herunder for så vidt angår nye
virusvarianter, som giver anledning til bekymring. Undersøg
venligst inden afrejsen, hvilke folkesundhedsmæssige
foranstaltninger og dertil knyttede restriktioner der gælder på
bestemmelsesstedet.

[Her angives navnet på den by, hvor borgeren er testet i]
Member State or third country in which test was carried out
Medlemsstat eller tredjeland, hvor testen er udført
DENMARK / DANMARK
Certificate issuer
Udsteder af certifikat
[Her stemples blanketten]

EU Digital
COVID Certificate
EU’s digitale
covidcertifikat

Certificate of Recovery
Restitutionscertifikat
[Dette certifikat skal bruges, hvis borgeren anmoder om et
certifikat for tidligere smitte. Det kan kun udstedes efter
positiv PCR-test]

Surname(s) and forename(s)
Efternavn(e) og fornavn(e)
[Her angives indehaverens navne]

DK

Date of birth
Fødselsdato

[Her angives indehaverens fødselsdato fx APR 15, 1960]

Unique certificate identifier
Unik certifikatsidentifikator
DK [Efter DK angives datoen for udstedelse af certifikatet og et
løbenummer for antallet af udstedte certifikater på den
pågældende dag
Fx DK – 01072021 – 01 (hvis certifikatet er udstedt 1. juli
2021 og lægen kun har udstedt 1 certifikat den dag) ]

Disease or agent the citizen has recovered from
Sygdom eller agens, som indehaveren er restitueret efter
COVID-19
Date of the holder’s first positive NAAT test result
Dato for indehaverens første positive NAAT-testresultat
[Her angives datoen, hvor indehaveren har fået foretaget
den positive test fx APR 15, 2021]
Member State or third country in which test was carried out
This certificate is not a travel document. The scientific evidence
on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to
evolve, also in view of new variants of concern of the virus.
Before traveling, please check the applicable public health
measures and related restrictions applied at the point of
destination.
Dette certifikat er ikke et rejsedokument. Den videnskabelige
dokumentation for covid-19-vaccination, -test og -restitution
udvikler sig fortsat, herunder for så vidt angår nye
virusvarianter, som giver anledning til bekymring. Undersøg
venligst inden afrejsen, hvilke folkesundhedsmæssige
foranstaltninger og dertil knyttede restriktioner der gælder på
bestemmelsesstedet.

Medlemsstat eller tredjeland, hvor testen er udført
DENMARK / DANMARK
Certificate valid from
Certifikat gyldigt fra
[Her angives datoen 14 dage efter, at indehaveren har fået
foretaget den positive test]

Certificate valid until
Certifikat gyldigt indtil
[Her angives datoen et halvt år efter, at indehaveren har
fået foretaget den positive test]

Certificate issuer
Udsteder af certifikat
[Her stemples blanketten]

