
 

 

 

 

Aftale mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og 

Praktiserende Lægers Organisation om forebyggende be-

handling samt vaccination i almen praksis til personer, der 

er fordrevet fra Ukraine 

 

 
§ 1 Baggrund og formål 

I henhold til bekendtgørelse nr. 524 af 28. april 2022 om midlertidig sær-

lig vaccinationsindsatser til personer fra større grupper med lav vaccinati-

onstilslutning og høj forekomst af smitsomme sygdomme kan personer, 

såvel børn som voksne, flygtet fra Ukraine modtage vaccination mod en 

række sygdomme. Til bekendtgørelsen er udstedt en vejledning nr. 9488 

af 6. maj 2022 fra Sundhedsstyrelsen, som nærmere fastlægger vaccinati-

onsindsatsen. Endelig følger det af udmelding fra Sundhedsministeriet, at 

”nødvendig sundhedsfaglig behandling”, jf. bekendtgørelse nr. 442 af 9. 

april 2022 om adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer uden 

opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine, også omfatter forebyggende hel-

bredsundersøgelser til gravide samt børneundersøgelser. 

 

Nærværende aftale har derfor til formål dels at fastlægge rammerne for 

profylakseaftalens anvendelse samt honorering m.v. når det gælder vacci-

nation af personer fordrevet fra Ukraine. 

 

§ 2 Profylaktiske ydelser som led i ”nødvendig sundhedsfaglig be-

handling” 

Stk. 1 

Til personer, som er fordrevet fra Ukraine, og som har søgt om opholds-

tilladelse i Danmark efter ”Lov om midlertidig opholdstilladelse til per-

soner, der er fordrevet fra Ukraine”, og som ikke er indkvarteret på et 

asylindkvarteringssted, hvor de er under Udlændingestyrelsens forsør-

gelse, kan der som led i ”nødvendig sundhedsfaglig behandling” ydes fo-

rebyggende undersøgelser og vaccinationer efter Profylakseaftalen af 1. 

april 2018 med senere tillæg. 

 

Stk. 2 

Tilbuddet efter stk. 1 vedrører graviditets- og børneundersøgelser samt 

relevante vaccinationer og laboratorieundersøgelser i henhold til profy-

lakseaftalen. Det er den praktiserende læge, der foretager den endelig 

vurdering af, hvorvidt den sundhedsfaglige behandling er nødvendig1. 

  

 
1 Jf. bekendtgørelse nr. 442 af 9. april 2022 om adgang til ydelser efter sundhedsloven 
for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine § 1 stk. 3 
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Side   2 § 3 Yderligere vaccination til børn og voksne fra Ukraine mod visse 

sygdomme 

Stk. 1 

Til personer, som er fordrevet fra Ukraine, kan der tilbydes vaccination 

mod mæslinger, difteri og polio i henhold til bekendtgørelse nr. 524 af 

28. april 2022, uanset om de har søgt om opholdstilladelse i Danmark el-

ler ej. Vaccinationen kan også tilbydes personer, der har fået opholdstil-

ladelse. 

 

Stk. 2 

For børn og unge under 18, som har søgt om opholdstilladelse i Dan-

mark, tilbydes altid vaccination i henhold til børnevaccinationsprogram-

met, også når det gælder mæslinger, difteri og polio, jf. § 2, stk. 2 oven-

for. Der anvendes i den forbindelse profylakseaftalens ydelseskoder. 

 

Stk. 3 

For øvrige personer som er fordrevet fra Ukraine, jf. § 3 stk. 1, anvendes 

følgende ydelseskoder ved vaccination mod mæslinger, difteri og/eller 

polio: 

 

4708 Vaccination mod mæslinger med MFR-vaccine  48,07 kr. 

Vaccinen gives 1 gang.  

 

4709 Samtidig vaccination mod difteri og polio med diTekiPol-vaccine 

(Repavax)       48,07 kr. 

Vaccinen gives 1 gang 

 

4710 Vaccination mod difteri med diTe-vaccine   48,07 kr.  

Vaccine gives 1 gang 

 

4711 Vaccination mod polio med IPV (Imovax polio) 48,07 kr. 

Vaccine gives 1 gang 

 

4712 Tillæg til vaccinationshonorar    100,48 kr. 

Ydes i tillæg til vaccinationshonorarerne 4708, 4709, 4710 og 4711, når 

der ikke samtidig udføres en konsultation eller undersøgelse i øvrig. 

Ydelsen afregnes kun én gang, uagtet at der gives flere vaccinationer 

samtidigt. 

 

§ 4 Honorering og afregning 

Stk. 1 

Afregning for behandling ydet i henhold til denne aftale sker som beskre-

vet i kapitel 8 i Overenskomst om almen praksis. 

 

Stk. 2 

Alle beløb angivet i nærværende aftale er i april 2022-prisniveau og regu-

leres som beskrevet i § 82 i Overenskomst om almen praksis. 

 



 

 

Side   3 Stk. 3 

Ved behandling af personer der ikke har opnået opholdstilladelse, afreg-

nes tillige tillægsydelse 2404. Honoraret udgør 65,47 kr. 

 

Stk. 4 

Har personer fået et CPR-nummer, anvendes dette ved afregning. Har 

personen ikke et CPR-nummer, anvendes nationalitetskoden 4000000634 

ved afregning efter denne aftale. 

 

Stk. 5 

For afregning af ydelser efter § 2 (ydelser efter profylakseaftalen), er det 

en forudsætning for honorering, at patienten kan fremvise dokumentation 

for ansøgning om opholdstilladelse. 

 

Stk. 6 

For afregning af ydelser efter § 3 (øvrige vaccinationer), gælder doku-

mentation i form af pas, anden billedlegitimation eller lignende person-

identifikation, der sandsynliggør, at personen er fordrevet fra Ukraine. 

 

Stk. 7 

I forhold til dokumentation for afregning (jf. stk. 5-6), skal der tages kopi 

af relevant dokumentation, som lægen opbevarer i praksis og som kan 

fremsendes til regionen på forlangende. Der skal indhentes dokumenta-

tion for hver kontakt/konsultation. 

 

Stk. 8 

Der kan benyttes tolk i henhold til sundhedslovens § 50. 

Der honoreres for anvendelse af tolk i henhold til § 15 i profylakseaftalen 

(ydelse 8410). Der dispenseres dog for kravet om, at regionen skal med-

dele, hvilke tolke/tolkebureauer, der skal anvendes. RLTN kan efter ind-

gåelsen af nærværende aftale kræve med et 14 dages varsel, at der igen 

anvendes kvalificerede tolke i henhold til § 15. 

 

§ 5 Øvrige forhold 

Ydelser afregnet i henhold til nærværende aftale, indgår ikke i opgørelsen 

af den økonomiske ramme for almen praksis. 

 

§ 6 Ikrafttrædelse og anvendelsesperiode 

Stk. 1  

Aftalen træder i kraft 25. maj 2022. 

 

Stk. 2  

Aftalens § 3 ophører den 31. oktober 2022, samtidig med bekendtgørelse 

nr. 524 af 28. april 2022 om midlertidig særlig vaccinationsindsatser til 

personer fra større grupper med lav vaccinationstilslutning og høj fore-

komst af smitsomme sygdomme. 

 

 



 

 

Side   4 Stk. 3 

Aftalens § 2 kan opsiges med et varsel på 14 dage af begge parter. 

 

 

København den 25. maj 2022 
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