REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN
c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) om honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af covid-19-vaccine.
Baggrund
Parterne ønsker, med indgåelse af denne midlertidige aftale om honorar
for anmeldelse i almen praksis af formodede bivirkninger som følge af
covid-19-vaccine, at understøtte, at almen praksis indberetter bivirkninger relateret til covid-19 vacciner.
Det følger af bekendtgørelse nr. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m., at læger, tandlæger, jordemødre og behandlerfarmaceuter har pligt til at indberette formodede bivirkninger ved lægemidler, herunder vacciner, til Lægemiddelstyrelsen,
jf. bekendtgørelsens § 4.
De kommende COVID-19-vacciner vil, ligesom andre godkendte nye lægemidler, være underlagt skærpet indberetningspligt.
Parterne er enige om, at der er tale om en ekstraordinær situation, hvor
mange borgere skal vaccineres inden for kort tid, hvilket kræver, at almen praksis yder en ekstra indsats. Det er dermed ikke hensigten, at de
praktiserende læger fremadrettet honoreres særskilt for indberetning af
bivirkninger af alle typer vaccinationer.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1
Aftalen omfatter honorering af alment praktiserende læger for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af covid-19-vaccine i såvel
dagtid som vagttid, når borgere kontakter lægen.
Stk. 2
Pligten til at indberette bivirkninger gælder for alle patienter, som en
læge har i behandling eller har behandlet, og er ikke betinget af, om lægen selv har ordineret vaccinen. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1823
af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler
m.m.

§ 2 Honorering og ydelseskode
Stk. 1 Anmeldelse af en formodet bivirkning som følge af covid-19-vaccine honoreres som en tillægsydelse med 120 kr. (oktober 2020 niveau).
Hertil kommer relevant grundydelse i forhold til kontaktformen, der afregnes i henhold til overenskomstens almindelige ydelser.
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Stk. 2. Tillægsydelsen ”Anmeldelse af formodet bivirkning som følge af
covid-19-vaccine” afregnes med ydelseskode 4489.
§ 3 Afregning og regulering
Stk. 1
Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i overenskomst om almen praksis.
Stk. 2
Regulering af honoraret sker i henhold til bestemmelserne i § 62 i overenskomst om almen praksis.
Stk. 3.
Udgifterne til tillægsydelse 4489 er ikke omfattet af den økonomiske
ramme for almen praksis og indgår ikke i opgørelserne over det samlede
antal overenskomstmæssige ydelser og de samlede udgifter til almen lægehjælp og dermed de individuelle højestegrænser, jf. Overenskomst om
almen praksis § 88.
§ 4 Øvrige forhold
Stk. 1
Ved klager, tvister, uklarheder m.v. i relation til denne aftale finder reglerne i kapitel XIII og XIV i overenskomst om almen praksis i anvendelse.
Stk. 2
Aftalen bygger på en forudsætning om, at der er udviklet et bivirkningsindberetningsmodul i lægepraksissystemerne, der gør selve bivirkningsindberetningen så tidseffektiv som muligt. Endvidere at det vil være en
undtagelse, at Lægemiddelstyrelsen har brug for at kontakte lægen for
yderligere oplysninger efter indberetningen har fundet sted.
Stk. 3
Ved opgørelse af den økonomiske ramme for almen praksis er der enighed om, at der skal korrigeres for et evt. ekstraordinært antal konsultationer, der kan relateres til, at patienter kontakter almen praksis med bivirkninger ved vaccination mod covid-19.
§ 5 ikrafttræden
Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen.
§ 6 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel.

København, den 5 /1 2020

Side 2

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Praktiserende Lægers Organisation

Side 3

