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Lokale aftaler i Region Hovedstaden 
Takster pr. 1. april 2022 (takster reguleres 1. april og 1. oktober hvert år)
 
Aftaler gældende i hele regionen  
 
 
 
COVID-19 
 
Rammeaftale om COVID-19-vaccination i almen praksis – RLTN og PLO 
Som led i den aktuelle vaccinationsindsats mod COVID-19 er Regionernes Lønnings- 
og Takstnævn (RLTN) og PLO med aftalen enige om, at de praktiserende læger på de 
i aftalen nævnte vilkår kan udføre vaccination mod COVID-19 i almen praksis, 
såfremt aftalen er tiltrådt af PLO-regionalt og regionen.  
 
(Aftalen erstatter den tidligere aftale i Region H om pilotforsøg med COVID-19-vaccination i 
almen praksis.) Aftalen er tiltrådt i Region H den 29. november 2021.  
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4583 Telefonisk kontakt med borgere mhp. 

indkaldelse til vaccination 
28,95  

4486 Vaccinationskonsultation COVID-19 
1., 2. og 3. vaccination med Moderna-
vaccine. 

148,58 

4582 Vaccinationskonsultation COVID-19  
1., 2. og 3. vaccination med Pfizer-
vaccine inkl. opblanding 

175,70 

 
Se aftalen her.  
 
 
COVID-19-vaccination i eget hjem, på institution m.m. 
Aftale om COVID-19-vaccination i Region Hovedstaden af borgere i eget hjem, på 
institution m.m.  
Honoraret for COVID-19-vaccination dækker evt. optræk af vaccine, gennemførelse af 
vaccination og indberetning til DDV. Vaccinen leveres af Statens Serum Institut eller regionen.  
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4486 Vaccination mod COVID-19 i dagtid 148,58 
0411-0461+2301 
og 0491 
Hertil kommer 
kørselsgodtgørelse, 
jf. OK § 61.  

Vaccination i eget hjem uanset 
tidspunkt (se aftalens § 4, stk. 3 og 4 
for yderligere detaljer) 

Se OK’s honorartabel 

4486 
 
 
0411-0461+2301 

Vaccination mod COVID-19 i vagttid 
(dvs. også weekend og helligdage) 
 
Den første vaccination pr. dag 
afregnes som et alm. sygebesøg i 
dagtid 
 

      206,03 (A-vagt) 
      255,77 (B-vagt) 

 
Se OK’s honorartabel 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale_vaccination_i_almen_praksis_26-11-2021.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/honorartabel_2022_januar_uden_farve.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/honorartabel_2022_januar_uden_farve.pdf
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Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
Særlig blanket Opblanding af vacciner (se aftalens § 

4, stk. 6) 
Afregning i 10-minutters 
moduler:  
 
- Dagtid (hverdage 8-16): 160,51 
- A-vagttid (hverdage efter 16 og  
  lørdage): 222,57 
- B-vagttid (søndage og helligdage):  
  276,32  

 
Se aftalen her og tillægsaftale af 22-12-2021 her. Se mere om tillægsaftalen nedenfor.  
 
Tillægsaftale til aftale om COVID-19-vaccination i Region Hovedstaden af borgere i 
eget hjem, institution m.m. (af 22-12-2021) 
 
(Uddrag) 
§ 4, stk. 3, i aftale om honorering af vaccination i eget hjem institution m.m. erstattes af 
følgende nye bestemmelser m honorering for vaccination i eget hjem: 
 
Honoraret for COVID-19-vaccination af borgere i eget hjem dækker optræk af vaccine, selve 
vaccinationen samt efterfølgende observation og indberetning til DDV. Vaccinen leveres af 
Statens Seruminstitut eller regionen. 
 
Vaccination af borgere i eget hjem honoreres med takster svarende til sygebesøgsydelser i 
dagtid efter Overenskomst om almen praksis. Hertil kommer evt. kørselsgodtgørelse jf. 
Overenskomst om almen praksis § 61.  
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4811 Afstand indtil 4 km 398,80 
4821 Afstand fra 5 km indtil 8 km 548,61 
4831 Afstand fra 9 km indtil 12 km 627,31 
4841 Afstand fra 13 km indtil 16 km 709,20 
4851 Afstand fra 17 km indtil 20 km 1.096,15 
4861 Afstand fra 21 km 1.418,44 
4891 Vaccinationer på ruten 398,80 
2301 For hver påbegyndt km ud over 21 

km 
33,41 

9001 Kørselsgodtgørelse 4,04 pr. km. 
4890 Opblanding af Pfizer-vaccine 27,99  

 
Se tillægsaftalen her.  
 
 
Aftaleskabelon for midlertidig lokalaftale om dosisdispenseret medicin for borgere i 
en kommune i Region Hovedstaden 
Aftalen kan indgås af PLO-K under coronakrisen. Link til skabelon i pdf og word. 
 
 
Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser i Region Hovedstaden 
Se aftalen her. 
 
 
Aftale om praktiserende lægers arbejde som selvstændige konsulenter på hospitaler 
i Region Hovedstaden under den aktuelle COVID-19-epidemi (aftale) 
og Oversigt over kontaktinformation på hospitalerne (link til oversigt). 
 
Tillægsaftale/allonge til aftale om praktiserende lægers selvstændige konsulentydelser på 
hospitaler i Region Hovedstaden om lægebehandling af flygtninge fra Ukraine 
(tillægaftale). 
 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/underskrevet_aftale_om_vaccination_i_hjemmet.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/endelig_allonge_om_covid_19_vaccination_aftale_om_almen_praksis_af_21._december_2021_.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/endelig_allonge_om_covid_19_vaccination_aftale_om_almen_praksis_af_21._december_2021_.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/dd_aftaleskabelon_mellem_plo-h_og_kommune.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/dd_aftaleskabelon_mellem_plo-h_og_kommune_x_.docx
https://www.laeger.dk/sites/default/files/18.12.2020rammeaftale_om_ekstraordinaere_udskrivelser_i_region_hovedstaden_002_0.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/underskrevet_aftale_om_laegernes_arbejde_som_konsulenter_paa_hospitalerne.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/oversigt_over_kontaktinformationer_paa_hospitalerne.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale_om_laegehjaelp_til_flygtninge_fra_ukraine_8._april_2022.pdf
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OPFØLGENDE HJEMMEBESØG EFTER UDSKRIVELSE OG TILLÆGSAFTALER 
 
Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg 
Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende 
hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region 
Hovedstaden 
 
Se også tillægsaftaler om palliation, forebyggelse af indlæggelser og smitteopsporing 
(på s. 2 og 3). 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4250 Hjemmebesøg      913,82 
4251 Telefonkonsultation         70,19 
4252 Medicinlister         58,17 
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km             4,84 
0101 Konsultation i stedet for 

hjemmebesøg 
 149,09 

 
 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 

Lægens tidsforbrug til mødestedet  
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c: 
Indtil 4 km 
Fra 4 indtil 8 km 
Fra 8 indtil 12 km 
Fra 12 indtil 16 km 
Fra 16 indtil 20 km 
Ud over 20 km 
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km 

 
 
          86,49 
      125,99 
      163,09 
      200,44 
      238,10 
      261,40 
             9,32 

 
Se aftalen her.  
Se vejledning her.  
 
Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – palliative patientforløb 
Tillægsaftale vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, 
der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde 
med en kommune i Region Hovedstaden 
 
Tillægsaftalen vedr. opfølgende besøg/konsultationer er en aftale, der træder i kraft, når 
patienten er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling. Ydelsen kan tages ved alle 
konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning. Aftalen er gældende i alle 
kommuner i Region H. 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4657 Konsultation i stedet for 

hjemmebesøg 
      421,77 

4250 Opfølgende hjemmebesøg       913,82 
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km.             4,84 
 
 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 

Lægens tidsforbrug til mødestedet  
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c: 
Indtil 4 km 
Fra 4 indtil 8 km 
Fra 8 indtil 12 km 
Fra 12 indtil 16 km 
Fra 16 indtil 20 km 
Ud over 20 km 
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km 

 
 
          86,49 
      125,99 
      163,09 
      200,44 
      238,10 
      261,40 
             9,32 

 
Se tillægsaftalen her. 
Se vejledning her. 
 
 

https://www.laeger.dk/honorering-af-praktiserende-laeger-der-udfoerer-opflg-hjemmebesoeg-efter-udskrivn-fra-hospital-i
https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_om_ydelser_maalgruppe_og_honorarer.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/allonge_til_rammeaftale_om_honorering_af_praktiserende_laeger_der_udfoerer_opfoelgende_hjemmebesoeg_efter_udskrivelse_fra_hospital_i_samarbejde_med_en_kommune_i_region_h.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_om_ydelser_maalgruppe_og_honorarer.pdf
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Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af 
indlæggelser 
Tillægsaftale om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og 
genindlæggelser og lægefaglig kommunikation 
 
Tillægsaftalen er en aftale, der kan anvendes til sygebesøg med henblik på forebyggelse af 
indlæggelser og genindlæggelse.  
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4292 Sygebesøg med henblik på 

forebyggelse af indlæggelse 
      913,82 

4292 Konsultation i stedet for et 
hjemmebesøg 

      913,82 

4293 Tværsektoriel lægelig 
kommunikation i patientforløb 

          74,29 

4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer              4,84 
 
 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 

Lægens tidsforbrug til mødestedet  
jf. overenskomstens § 95, stk. 2c: 
Indtil 4 km 
Fra 4 indtil 8 km 
Fra 8 indtil 12 km 
Fra 12 indtil 16 km 
Fra 16 indtil 20 km 
Ud over 20 km 
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km 

 
   
          86,49 
      125,99 
      163,09 
      200,44 
      238,10 
      261,40 
              9,32 

 
Se tillægsaftalen her.  
Se vejledning her. 
 
 
  

https://www.laeger.dk/sites/default/files/allonge_opfolgende_hjemmebesog.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_om_ydelser_maalgrupper_og_honorering.pdf
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AFTALER MÅLRETTET KONKRETE INDSATSER 
 
Demensaftalen 
Aftale om udmøntning af ”Forløbsprogram for demens” for så vidt angår almen 
praksis 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4280 Indkaldelse demensundersøgelse    148,58 
4282 Kontrol demens (årlig)  622,53 
4283 Mail kommune    46,69 
9001 Kørselsgodtgørelse pr. km      4,04 
 
 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 

Lægens tidsforbrug til mødestedet  
jf. overenskomstens § 94, stk. 2c: 
Indtil 4 km 
Fra 4 indtil 8 km 
Fra 8 indtil 12 km 
Fra 12 indtil 16 km 
Fra 16 indtil 20 km 
Ud over 20 km 
+ pr. påbegyndt km ud over 21 km 

 
 
   86,49 
 125,99 
 163,09 
 200,44 
 238,10 
 261,40 
     9,32 

 
Se aftalen her. 
 
 
Tiltrædelse af rammeaftale om HbA1c i Region H 
Ydelse 7403 jf. § 60 Laboratorieydelser 
Se aftalen her.  
 
Tillægsaftale vedr. ydelse 7403 – HbA1c-måling i almen praksis – for Region H kan 
ses her.  
 
 
Hepatitis B-vaccine til mænd 
Aftale om hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4105 Hepatitis B-vaccine til mænd  167,60 

 
Se aftalen her. 
 
 
Honorering for livmoderhalskræftscreening 
Aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4301 Udtagning af prøve af livmodermund –

og hals til cytologisk undersøgelse og 
systematisk screening 

 184,93 

 
Se aftalen her. 
 
 
Rammeaftale om allergiudredning ifm. priktest, ydelse 7402 (aftale).  
NB! Gælder kun læger fra det tidligere Frederiksborg Amt, dvs. Planområde Nord. 
 
Se aftalen her.  
 
 

https://www.laeger.dk/udmoentning-af-forloebsprogram-for-demens
https://www.laeger.dk/tiltraedelse-af-rammeaftale-om-hba1c-i-regionerne
https://www.laeger.dk/sites/default/files/underskrevet_allonge_vedr._hba1c_25-06-2019.pdf
https://www.laeger.dk/hepatitis-b-vaccine-til-maend-der-har-sex-med-maend
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale-honorering_af_livmoderhalskraeftscreening-070218.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/rammeaftale_om_ivaerksaettelse_af_laboratorieundersoegelser_mm.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/rammeaftale_om_ivaerksaettelse_af_laboratorieundersoegelser_mm.pdf
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Aftale om Almen Praksis’ tilmelding af nydiagnosticerede type 2-diabetes mellitus 
patienter til Dansk Center for strategisk forskning i type 2-diabetes i Region 
Hovedstaden (DD2) 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4612 Model 1  650,18 
4614 Model 2  162,54 
4615 Model 3  412,37 
4613 Model 4  292,37 

 
Aftalen kan ses her.  
 
 
Aftaler i specifikke kommuner 
 
 
Behandling af sikrede indlagt på aflastningsplads (Gribskov Kommune) 
Aftale om behandling af sikrede indlagt på aflastningsplads i Gribskov Kommune 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4187 Sygebesøg ved egen læge                  406,00 
4188 Sygebesøg ved anden lokal læge               1.062,44 

 
 
Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2 
Se aftalen her. 
 
 
Midgården - somatisk behandling (Halsnæs Kommune) 
Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud "Midgården" 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4284 Sygebesøg / møder  793,42 

 
Aftalen kan ses her. Tillægsaftale trådt i kraft 1. marts 2022. 
 
 
 
Stokholtbuen - somatisk behandling (Ballerup Kommune) 
Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud Stokholtbuen 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4284 Afregning af sygebesøg og møder  793,42 

 
Aftalen kan ses her. Tillægsaftale trådt i kraft 1. marts 2022.  
 
 
Christiansø - aftale om tillægsydelse 2601 (Bornholms Regionskommune) 
Aftale om tillægsydelse 2601 for praktiserende læge på Christiansø (Bornholm) 
Grundet de særlige geografiske forhold bibeholdes ydelse 2601 vedr. centrifugering af 
blodprøver for praksis på Christiansø, idet blodprøver kun meget vanskeligt kan afhentes på 
øen. 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
2601 Blodprøvetagning fra åre, præpara-

tion og centrifugering pr. forsendelse 
 101,84 

 
Aftalen kan ses her. 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/dd2_aftale.pdf
https://www.laeger.dk/behandling-af-sikrede-indlagt-paa-aflastningsplads
https://www.laeger.dk/somatisk-behandling-af-beboerne-paa-det-psykiatriske-botilbud-midgaarden
https://www.laeger.dk/sites/default/files/midgaarden.pdf
https://www.laeger.dk/somatisk-behandling-af-beboerne-paa-det-psykiatriske-botilbud-stokholtbuen
https://www.laeger.dk/sites/default/files/stokholtbuen.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/30/92330_underskrevet-aftale-christiansoe.pdf
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Bornholm - Aftale om forsøg med tværsektoriel konference om ældre patienter 
indlagt på Bornholms Hospital (Bornholms Regionskommune) 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4408 Konference (telefon eller video) x 4  243,82 x 4 

Aftalen kan ses her.  
 
 
Bornholm - Aftale vedr. sygebesøg til patienter overflyttet fra lukket praksis til en 
anden praksis (Bornholms Regionskommune) 
En praksis på Bornholm er lukket, og der er indgået en aftale vedr. sygebesøg til patienter 
overflyttet fra den lukkede praksis til en anden praksis. Aftalen omfatter udelukkende borgere, 
der overflyttes fra den lukkede praksis til den nye praksis, og hvor afstanden overstiger 15 km 
fra den nye praksis til borgernes private bopæl. 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 

4383 Sygebesøg inkl. første 10 min. af 
besøget 

 462,21 

4384 Tidsforbrug pr. påbegyndt 10 
min. til transport i forbindelse med 
sygebesøg, besøgstid ud over 10 
min. samt evt. kommunikation med 
pårørende mv. 

 154,08 

 
Aftalen kan ses her. 
 
 
Gladsaxe og Gentofte - Lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af 
beboerne på botilbud beliggende på Kellersvej, Bank-Mikkelsens Vej og Taxvej i 
Gladsaxe og Gentofte Kommuner (aftale) 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4284 Afregning af sygebesøg og møder                  793,42 
4286 Årlig helbredsundersøgelse 

NB! Kun børn og unge under 18 år jf. 
tillægsaftale pr. 1. januar 2022.  

              1.687,18 

 
 
 
Rudersdal - Lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af beboerne på 
botilbuddene Ebberød og Gefion og Lyngdal i Rudersdal Kommune (aftale) og 
(tillægsaftale) 
 
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2022) 
4284 Afregning af sygebesøg og møder                 793,42 

 
 
 
København - Samarbejdsaftale om HPV-vaccination på de københavnske skoler 
(Københavns Kommune) 
Samarbejdsaftale om HPV-vaccination på de københavnske skoler som supplement 
til almen praksis (aftale). Aftalen er forlænget og ophører 31-12-2024, hvis den ikke er 
opsagt tidligere.  
 
 
  

https://www.laeger.dk/sites/default/files/videoaftale_med_ydelseskode_bornholm.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/30/92330_lokaleaftale-patienter-overflyttet-karenellehauge-til-allingelaegehus.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/lokalaftale-somatik_plo-h-gladsaxe_gentofte_2018.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/underskrevet_allonge_til_aftale_om_behandling_af_beboerne_paa_kellersvejbank-mikkelsens_vejtaxvej_0.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/lokalaftale_om_botilbud_i_rudersdal_kommune_med_ydelsesnummer.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/ebberoed_gefion_og_lyngdal.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/samarbejdsaftale_om_hpv-vaccination_paa_de_koebenhavnske_skoler.pdf
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København - Akutplejeenhed København (Københavns Kommune) 
Aftale om ansættelse af læger på Akutplejeenhed København (aftale) 
 
 
København - Konsulenthonorering (Københavns Kommune) 
Aftale om honorering af praktiserende læger, der fungerer som konsulenter i 
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (aftale) 
 
 
Allerød, Egedal og København - Honorering af praktiserende læger for somatisk 
sundhedstjek i Allerød, Egedal og Københavns Kommune 
- på sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger (aftale) 
 
 
Aftaler vedr. projekter 
 
 
Aftale vedr. deltagelse og honorering i projekt ”Sammedagsscreening” målrettet 
patienter med type 2-diabetes 
Aftalen omfatter praktiserende læger, der har tilmeldt sig projektet, og som har praksis i én af 
de kommuner, som deltager i projektet. Aftalen løber til 31-03-2023. 
Aftalen kan ses her. Ydelseskoder og takster kan ses her. 
 
 
Diverse øvrige aftaler 
 
  

Kommunale akutfunktioner 
• Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (aftale) 

Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteams er nu omfattet 
af OK22: Ydelse 0124. 

 
Brug af korrespondancemeddelelsen 
• Aftale om brug af korrespondancemeddelelsen (aftale) 
 
Botilbud 
• Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region 

Hovedstaden (aftale) 
 
Licensklinikker 
• Rammeaftale om licensklinikker (rammeaftale) 
 
Konsulentaftaler 
• Aftale om honorering af praktiserende læger, der fungerer som selvstændige 

konsulenter i Region Hovedstaden (aftale) 
• Aftale om almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (AMU) i speciallæge-

uddannelsen i Region Hovedstaden (aftale) 
• Honorering for deltagelse i mødevirksomhed 
• Lokalaftale om fravigelse af Administrationsgrundlaget for udbetaling af tilskud til 

ansættelse af uddannelseslæger i almen praksis (aftale) 
• Aftale vedrørende KAP-H (aftale) 
• Aktivitetsaftale om honorering af praktiserende læger i forbindelse med arbejdet med 

utilsigtede hændelser (aktivitetsaftale) 
 
Samarbejdsaftaler om hhv. voksne borgere og børn og unge med psykisk sygdom 
(aftaler) 
 
Sundhedsberedskabet 
• Aftale om almen praksis’ medvirken i sundhedsberedskabet (aftale) 

https://www.laeger.dk/ansaettelse-af-laeger-paa-akutplejeenhed-i-koebenhavn
https://www.laeger.dk/honorering-af-praktiserende-laeger-der-fungerer-som-konsulenter-i-koebenhavns-kommune
https://www.laeger.dk/honorering-af-praktiserende-laeger-for-somatisk-sundhedstjek-i-alleroed-egedal-og-kbh-kommune
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale-sammedagsscreening-ploh-regionh-sdcc-alf-underskrift_050620_0.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/ydelseskoder_og_takster_i_aftale_vedr_projekt_sammedagsscreening.pdf
https://www.laeger.dk/PLO/aftale-om-kommunale-akutfunktioner-i-region-hovedstaden
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftalefoldere_korrespondancemeddelse_final-a.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/rammeaftale_om_fasttilknyttede_laeger_paa_kommunale_botilbud_i_region_hovedstaden.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_underskrevet_rammeaftale_licensklinikker_reg_h_0.pdf
https://www.laeger.dk/honoreringsaftale-for-praktiserende-laeger-der-fungerer-som-konsulenter
https://www.laeger.dk/almenmedicinsk-koordinatorfunktion-vedroerende-speciallaegeuddannelsen
https://www.laeger.dk/sites/default/files/lokalaftale_om_fravigelse_af_administrationsgrundlaget_for_udbetaling_af_tilskud_til_ansaettelse_af_uddannelseslaeger_i_almen_praksis.pdf
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale_vedr_kap-h_plo.pdf
https://www.laeger.dk/aktivitetsaftale-om-honorering-af-praktiserende-laeger-ifm-arbejdet-vedr-utilsigtede-haendelser
https://www.psykiatri-regionh.dk/samarbejdsaftaler
https://www.laeger.dk/sites/default/files/aftale_vedr._almen_praksis_medvirken_i_sundhedsberedskabet.pdf
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Gensidig efteruddannelse 
• Aftale om gensidig efteruddannelse (aftale)  

 
 
 
26. april 2022 
PLO-Hovedstaden, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, tlf. 3544 1094, e-mail plo-h@dadl.dk 
 
 

 
 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/underskreven_aftale_om_gensidig_efteruddannelse.pdf
mailto:plo-h@dadl.dk

