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Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om behandling 
af personer, der er fordrevet fra Ukraine 
 
Baggrund 
Nærværende aftale har til formål at beskrive rammerne og honorering i 
almen praksis for behandling af personer, der er fordrevet fra Ukraine, og 
som i henhold til Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedslo-
ven for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine, som trådte 
i kraft 13. april 2022 (herefter bekendtgørelsen) har ret til nødvendige 
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 i praksissekto-
ren eller på sygehus, såfremt det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt. 
 
Stk. 4. 
Aftalen omfatter behandling i både dag- og vagttid. 
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Side   2  
§ 2 Honorering og afregning 
Stk. 1. 
Honorering for behandling sker i henhold til Overenskomst om almen 
praksis. Da patienterne ikke er tilmeldt lægen, afregnes tillige tillægs-
ydelse 2404 til fremmødehonorarer og videokonsultationer. Honoraret 
er på 65,47 kr. 
 
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. 4.  
Der skal tages kopi af relevant dokumentation, som lægen opbevarer i 
praksis og kan fremsendes til regionen på forlangende. Der skal kunne 
fremsendes dokumentation for hver konsultation. 
 
Stk. 5. 
Der honoreres for anvendelse af tolk i henhold til overenskomsten 
(ydelse 2161). Der dispenseres dog for kravet om, at regionen skal med-
dele, hvilke tolke/tolkebureauer, der skal anvendes.  
RLTN kan efter indgåelsen af nærværende aftale kræve med et 14 dages 
varsel, at der igen anvendes kvalificerede tolke i henhold til noten til § 
62, ydelse 2161. 
 
§ 3 Øvrige forhold 
Den økonomiske ramme for almen praksis korrigeres for den økonomi-
ske meraktivitet, der kan tillægges nærværende aftale jf. Økonomipro-
tokollat af 19-06-2021. 
 
§ 4 Ikrafttræden  
Aftalen træder i kraft 13. april 2022  
 

§ 5 Opsigelse 
Aftalen kan opsiges med et varsel på 14 dage af begge parter.  
 
 
 
København den 13. april 2022 
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Forhandlingsdirektør 
 
 
For Praktiserende Lægers Organisation 
 
 
 
 
Jette Stagsted Galatius 
Vicedirektør 
 


