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Aftale mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regioner-
nes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om behandling af perso-
ner, der er fordrevet fra Ukraine 
 
Baggrund 
Nærværende aftale har til formål at beskrive rammerne og honorering i 
speciallægepraksis for behandling af personer, der er fordrevet fra Ukra-
ine, og som i henhold til Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sund-
hedsloven for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine, som 
trådte i kraft 13. april 2022 (herefter bekendtgørelsen) har ret til nødven-
dige sundhedsmæssige ydelser i Danmark. 
 
§ 1 Aftalens område 
Stk. 1. 
Aftalens målgruppe følger bekendtgørelsens § 1, stk. 1, der omfatter 
personer, som er fordrevet fra Ukraine, og som har søgt om opholdstil-
ladelse i Danmark efter ”Lov om midlertidig opholdstilladelse til perso-
ner, der er fordrevet fra Ukraine”, og som ikke er på et asylindkvarte-
ringssted, hvor de er under Udlændingestyrelsens forsørgelse. 
 
Stk. 2. 
Aftalen omfatter nødvendig behandling, der svarer til den behandling, 
der tilbydes til asylansøgere i henhold til Udlændingelovens § 42a. Det 
er den praktiserende læger, der foretager den endelige vurdering af, 
hvorvidt en sundhedsmæssig ydelse er nødvendig jf. bekendtgørelsens § 
1, stk. 3. 
 
Stk. 3. 
Den praktiserende læge kan henvise til videre behandling hos praktise-
rende speciallæge, såfremt det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt. 
Det skal tydeligt fremgå af henvisningen, hvilken behandling den prakti-
serende speciallæge skal udføre, således at kun den efter bekendtgørel-
sens § 1 stk. 3 nødvendige behandling udføres. 
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Side   2  
§ 2 Honorering og afregning 
Stk. 1. 
Honorering for behandling sker i henhold til Overenskomst om Special-
lægehjælp.  
 
Stk. 2. 
Da personerne ikke har et CPR-nummer, anvendes nationalitetskoden 
4000000634 ved afregning.   
 
Stk. 3. 
Det er en forudsætning for honorering, at patienten kan fremvise doku-
mentation for ansøgning om opholdstilladelse jf. bekendtgørelsens § 1, 
stk. 2.  
 
Stk. 4.  
Der skal tages kopi af relevant dokumentation, som den praktiserende 
speciallæge opbevarer i praksis og kan fremsendes til regionen på for-
langende. Der skal kunne fremsendes dokumentation for hver konsulta-
tion. 
 
Stk. 5. 
Der honoreres for anvendelse af tolk i henhold til de gældende tolke-
ydelser i overenskomsten. Der dispenseres dog for kravet om, at tolken 
skal være godkendt af regionen, jfr. Overenskomstens § 35 stk. 1. Der vil 
således kunne opnås honorering af den praktiserende speciallæge for 
anvendelse af tolk, uanset om der anvendes en af regionen godkendt 
tolk.   
 
RLTN kan efter indgåelsen af nærværende aftale kræve med et 14 dages 
varsel, at der igen anvendes tolke, der er godkendt af regionen.  
 
§ 3 Øvrige forhold 
Den økonomiske ramme for speciallægepraksis korrigeres for den øko-
nomiske meraktivitet, der kan tillægges nærværende aftale jf. Økonomi-
protokollat af 18-09-2021. 
 
§ 4 Ikrafttræden  
Aftalen træder i kraft 25. april 2022  
 

§ 5 Opsigelse 
Aftalen kan opsiges med et varsel på 14 dage af begge parter.  
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