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OK-Nyt – Praksis nr. 035-22 
 
 
 
Rammeaftale mellem RLTN og PLO om vaccination mod co-
vid-19, influenza og pneumokokker  
 
 
Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Or-
ganisation har 24. august 2022 indgået en rammeaftale om vaccination 
mod covid-19, influenza og pneumokokker. 
Aftalen er vedhæftet. 
 
Aftalen har til formål at understøtte et nært vaccinationstilbud til bor-
gerne, der skal supplere regionernes egne vaccinationscentre samt  
eventuelle øvrige aftaler med private aktører. 
 
Aftalen skal tiltrædes i den enkelte region, såfremt der er et ønske om at 
inddrage almen praksis i vaccinationsindsatsen.  
Det aftales regionalt i hvilket omfang og for hvilke dele af vaccinations ind-
satsen, hvor almen praksis skal indgå. 
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Rammeaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Prak-
tiserende Lægers Organisation om vaccination mod influenza, covid-

19 og pneumokokker i almen praksis 
 
 
§ 1. Aftalens baggrund 
Som led i den regionalt organiserede vaccinationsindsats mod influenza, 
covid-19 og pneumokokker er Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 
Praktiserende Lægers Organisation enige om, at de praktiserende læger 
på nedenfor angivne vilkår kan deltage i vaccinationsopgaven, såfremt 
nærværende rammeaftale bliver tiltrådt af PLO-regionalt og regionen i 
enighed. 
 
§ 2. Aftalens formål 
Aftalen har til formål at understøtte et nært vaccinationstilbud til bor-
gerne, der skal supplere regionernes egne vaccinationscentre samt 
eventuelle øvrige aftaler med private aktører. 
 
 
§ 3. Aftalens målgruppe 
Det aftales konkret mellem PLO-regionalt og regionen, hvilke målgrup-
per, der er omfattet af aftalen, herunder i hvilket omfang vaccinations-
opgaven skal foretages i almen praksis, borgernes eget hjem eller på an-
dre lokationer, hvor borgerne møder op.  
 
Målgrupper, der omfattes af aftalen, skal forinden være frigivet af Sund-
hedsstyrelsen.  
 
§ 4. Aftalens anvendelse/herunder indhold og opgaver 
Stk. 1 
PLO-regionalt og regionen aftaler, hvorvidt alle praktiserende læger kan 
blive omfattet af aftalen, eller om der alene er behov for, at et begræn-
set antal læger deltager, f.eks. i udvalgte geografiske områder.  
 

24-08-2022 

EMN-2022-01022 

1569358 

Gregers Bjørneboe 

 



 

Side   2 Læger, der ønsker at vaccinere i henhold til aftalen, tilmelder sig hos re-
gionen. Der laves konkrete aftaler om vaccinationsperioder, bestilling og 
levering af vacciner. 
 
Stk. 2 
Vaccinen leveres af regionen uden udgift for lægen og kan alene anven-
des til vaccination af den aftalte målgruppe.  
 
Den praktiserende læge skal i videst muligt omfang undgå vaccinespild.  
 
Stk. 3  
Såfremt patienten er i målgruppe for flere vaccinationer omfattet af den 
regionale aftale, skal patienten tilbydes at blive vaccineret mod alle syg-
domme samme dag. 
 
Stk. 4 
Det er den enkelte praksis ansvar og opgave, at vaccination og efterføl-
gende observation af patienterne sker i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 
§ 5. Patientgrundlag 
Stk. 1 
Patienter, der er omfattet af målgruppen, kan vaccineres ved drop-
in/”åbent hus” eller kan selv bestille tid i praksis. Klinikken skal på deres 
hjemmeside og i klinikken oplyse, hvis man tilbyder vaccination og hvor-
ledes tilbuddet organiseres.  
 
Stk. 2 
Der kan regionalt aftales, at de praktiserende læger foretager en telefo-
nisk opsøgende indsats, hvis det vurderes nødvendigt. Forventningerne 
til omfanget af telefoniske ydelser drøftes mellem de regionale parter. 
 
Stk. 3 
Patienter, der er tilknyttet en læge, som ikke indgår i vaccinationsindsat-
sen, skal kunne henvende sig til praksis i lokalområdet, der indgår i vac-
cinationsindsatsen.  
 
§ 6. Honorering 
Honorarer er angivet i april 2022-niveau. 
 
Stk. 1  
Der honoreres med 48,06 kr. pr. vaccinationsstik, og der anvendes føl-
gende ydelser afhængig af vaccinationen og patientgruppen. En undta-
gelse hertil er ydelse 8956, der honoreres med 76,05 kr.: 
 



 

Side   3 Vaccination mod influenza: 
8951 – Vaccination mod influenza til børn, kronikere og personer over 
65 år. 
8952 – Vaccination mod influenza til gravide i 2. eller 3. trimester. 
8953 – vaccination mod influenza til personer med immundefekt eller 
personer i husstand med personer med immundefekt 
 
Vaccination mod pneumokokker 
8954 – Vaccination mod pneumokokker 
 
Vaccination mod Covid-19  
8955 – Vaccination mod Covid-19 (Moderna) 
8956 – Vaccination mod covid-19 inkl. opblanding (Pfizer), se stk. 2. 
 
Stk. 2 
Ydelse 8956 indeholder honorar for opblanding og optræk, idet vaccinen 
har særlige krav hertil. Skiftes dispenseringsform sådan at opblanding 
ikke er nødvendig benyttes ydelse 8955 som for Moderna vaccine. 
Statens Seruminstitut har oplyst, at vaccination med Moderna ikke kan 
ske udenfor praksis pga. transportrestriktioner. 
 
Stk. 3 
Der ydes ét tillæg på 100,48 kr. til vaccinationshonoraret/vaccinations-
honorarerne, når der ikke samtidig er en børneundersøgelse, konsulta-
tion, HPV-vaccination eller et sygebesøg/sygebesøg på ruten.  
Der anvendes ydelseskode 8957. 
 
Stk. 4 
Såfremt vaccinationen finder sted uden for klinikken, afregnes der et sy-
gebesøgshonorar i henhold til overenskomsten + evt. kørselsgodtgørelse 
for alle kørte km for første vaccinationsstik. Registreringsydelse 5958 
anføres på regningen. Evt. yderligere vaccinationer til samme patient af-
regnes med ydelseskoderne i stk. 1. og 2.  
 
Ved efterfølgende vaccinationer af andre patienter på samme adresse 
(herunder plejehjem), afregnes vaccinationsydelser i henhold til stk. 1 og 
2 og et eventuelt tillæg i henhold til stk. 3. 
 
Ved et sygebesøg, hvor der også tages stilling til en separat problemstil-
ling efter overenskomsten, afregnes der med et sygebesøg + kørsels-
godtgørelse for alle kørte km + en eller flere vaccinationsydelser efter 
stk. 1 og 2.  
 
 
 



 

Side   4 Stk. 5 
Såfremt der aftales en opsøgende indsats regionalt, honoreres denne te-
lefoniske kontakt med ydelse 4583. Honoraret udgør 28,95 kr. svarende 
til en telefonkonsultation. Ydelse 4583 kan tages en gang pr. patient pr. 
vaccination.  
 
§ 7. Øvrige forhold  
Ydelserne i henhold til denne aftales § 6, stk. 1-3, indgår ikke i årsopgø-
relserne, jf. overenskomstens § 88. Udgiften i henhold til denne aftale er 
ikke inkluderet i den økonomiske ramme for almen praksis. 
 
§ 8. Ikrafttræden  
Stk. 1 
Aftalen træder i kraft den 15. september 2022. 
 
Stk. 2 
Aftalen kan af aftalens parter opsiges med en måneds varsel til den før-
ste i måneden. 
 
Stk. 3 
Alle indgåede aftaler om levering af vaccine opretholdes, således at alle 
indgåede aftaler om aftalte/planlagte vaccinationer gennemføres ud-
over udløbet af varslet. 
 
 
København den 24. august 2022 
 
 
 
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
 
Centerchef Kirsten Jørgensen 
 
 
 
For Praktiserende Lægers Organisation 
 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius 
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