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Side 1

Allonge til § 64-aftale om grå stær

Den gældende § 64- aftale om operation for grå stær i Region Sjælland 
§ 5 angiver, at aftalen omfatter mindst 4000 operationsforløb, og af § 6 
fremgår, at honoraret for disse 4000 operationsforløb er 4680 kr. og alle 
operationsforløb herudover er 4150 kr.

Der har hidtil været aftale om, at der kunne være op til ekstra 2000 
operationsforløb, men med denne allonge er der enighed om, at aftalen 
udvides op til årligt 8000 operationsforløb pr. 1. april 2021. 

Vilkårene for aftalen er:
1. Operationerne fordeles mellem interesserede praktiserende 

øjenlæger/kirurger med de fornødne kompetencer, som skal kunne 
dokumenteres i form af dokumentation for mindst 1000 udførte 
operationer inden for de seneste 5 år.

2. De første 4000 operationer fordeles ligeligt; herefter kan hver enkelt 
øjenlæge byde ind på den øvrige kvote.

3. Der er fortsat tale om en forløbsydelse indeholdende 
forundersøgelse, operation og kontrol på 7.-10 dagen.

4. Kontrollen foretages af den opererende øjenlæge, og alle patientens 
henvendelser om operationen rettes hertil.

5. Der kan i nogle tilfælde være behov for supplerende 
kontrol/konsultationer (anslået 10-15 %), og disse afregnes som 
senere konsultationer.

6. Det er en forudsætning, at aftalen om grå stær ikke forringer 
forholdene for øvrige øjenpatienter, og at ventetiden ikke øges 
yderligere. (baseline for antal patienter er 2019 med 95.000 
patienter). 

7. Aflastning ved hjælp af assisterende speciallæger reserveret den 
”almindelige øjenpatient” kan indgå i overvejelserne (via 
supplerende § 64 aftale om udvidelse af begrundelser for ansættelse 
af assisterende speciallæge). 
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8. Aftalen vurderes hvert år i april måned med henblik på at følge udviklingen jf.  pkt. 6, samt 
mulig indsats i relation til pkt. 7. Ved den forbindelse kan der mellem parterne drøftes og 
aftales evt. regulering af taksterne under hensyn til inflation, øgede omkostninger relateret 
til ydelsen eller evt. regulering af DUF-taksterne.
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