
Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes 

Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering for henvisning til test af 

turister/indrejsende arbejdstagere uden CPR-nummer med symptomer på 

COVID-19 

 

 
§ 1 Baggrund 

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet kan 

turister/indrejsende arbejdstagere uden CPR-nummer, som kontakter en praktiserende læge 

med symptomer på COVID-19 efter en konkret vurdering henvises til test i ”sundhedssporet”. 

Der udarbejdes nærmere retningslinjer regionalt. 

Med mindre pågældende er i et decideret behandlingsforløb, får turister ved testtagning oplyst, 

at de alene modtager svar fra henvisende læge/testtelt, hvis testen er positiv, forventet 

indenfor 48 timer. 

Såfremt turisten testes positivt, kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed pågældende med 

henblik på smittesporing. Den praktiserende læge kan kontaktes for helbredsrådgivning. 

 

§ 2 Aftalens område 

Stk. 1. Aftalen kan anvendes, når en person er statsborger i EU/EØS eller i Schweiz. 

Stk. 2. Aftalen omfatter honorering af alment praktiserende læger, for 

- henvendelse om og henvisning til test ved symptomer på COVID-19. 

- evt. opfølgende kontakt/helbredsrådgivning ved positivt prøveresultat. 

Stk. 3. Opgaven udføres af alle almen praksis. 

Stk. 4. Aftalen finder anvendelse i dag- og vagttid. 

 

§ 3 Ydelse og honorering 

Stk. 1. Honoraret for telefonisk henvendelse om og henvisning til test, svarer til ydelse 

0101+1002 og afregnes med ydelseskode 4483. Herudover kan afregnes med ydelseskode 

2401, da disse turister ikke er tilmeldt en læge i Danmark. Dokumentationskravet forbundet 

med ydelse 2401 er svært at opfylde, da patienterne i h.h.t. de særlige COVID-retningslinjer ikke 

bør ses i praksis. RLTN har i denne helt særlige situation accepteret at fravige kravet om 

dokumentation for afregning af 2401.  



Stk. 2. Honoraret for evt. helbredsrådgivning ved telefonisk kontakt afregnes med ydelse 4483. 

Herudover kan der afregnes med ydelseskode 2401.  

Stk. 3. Honoraret for evt. svarafgivelse på e-mail til patienter svarer til ydelse 0105 og afregnes 

med ydelseskode 4484. Ydelse 4484 kan ikke kombineres med ydelse 2401.  

Stk. 4. Den praktiserende læge påfører relevant landekode i forbindelse med afregningen.  

Stk. 5. Det er således ikke en forudsætning for honorering i henhold til denne aftale, at der 

vedlægges dokumentation på evt. sygesikringskort til regionen. 

 

§ 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 for 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 7. december 2020. 

 

 


