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Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering for udfyldelse af certifikat af PCR-test til ikke-digitale borgere
Baggrund:
Borgere, som ikke har mulighed for digitalt at erhverve sig et certifikat af
PCR-test, skal have mulighed for at få udleveret en fysisk version i almen
praksis, således at de kan dokumentere et testsvar i forbindelse med indrejse i andre lande.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1
Aftalen omfatter honorering af de praktiserende læger for udfyldelse og
udlevering af et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere.
Stk. 2
Formkrav til certifikatet er fastsat af Sundhedsministeriet jf. vedlagte vejledning.
Stk. 3
Udfyldelse af certifikat kan alene ske på borgerens initiativ, og det skal
have til formål at dokumentere en PCR-test ved indrejse i andre lande.
Stk. 4
Borgere der har mulighed for digitalt at tilgå certifikat af PCR-test, skal
ikke tilbydes at få printet et fysisk certifikat i henhold til indeværende aftale. Borgeren skal henvises til løsningen på Coronapas og sundhed.dk.
Stk. 5
Alle praktiserende læger er forpligtet til at udfylde certifikatet i henhold til
indeværende aftale.
§ 2 Ydelse og honorering
Stk. 1

Udfyldelse og udlevering af certifikat honoreres med 250,00 kr. (april
2021-niveau). Honoraret omfatter evt. yderligere kopier af samme certifikat.
Stk. 2
Ydelsen afregnes med ydelseskode 4499.
Stk. 3Honoraret er fastsat ekskl. evt. moms. Såfremt at opgaven bliver
momsbelagt, øges honoraret tilsvarende.
§ 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.
§ 4 Økonomiprotokollat
Honorarer for ydelse 4499 indgår ikke i den økonomiske ramme for almen
praksis, jf. Bilag 4 om økonomiprotokollat i overenskomst om almen praksis.
§ 5 Øvrige forhold
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.
§ 6 Opsigelse
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 7 dages varsel.
§ 7 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft 6. juli 2021.
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