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AFTALE MELLEM RLTN OG PLO OM AFREGNING AF
HONORARER FOR PNEUMOKOKVACCINATIONER
JF. BEKENDTGØRELSE OM GRATIS PNEUMOKOKVACCINATION TIL VISSE PERSONGRUPPER

§ l. Aftalens område
Stk. l.
Denne aftale omfatter afregning af honorarer til alment praktiserende læger, der tilbyder pneumokokvaccination jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 395 af 7. april 2020 om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper.
Stk. 2.
Gratis pneumokokvaccination kan gives til personer, der er omfattet af
bekendtgørelsens § l, med bopæl her i landet eller som har ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale regler.
Stk. 3. Pneumokokvaccination er fastlagt til perioden 22. april 2020 til
30. december 2020, begge dage inklusive.
Stk. 4.
Ved pneumokokvaccination anvendes den 23-valente pneumokokvaccine
til alle målgrupper. Den anvendte vaccine registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som en del af FMK.

§ 2. Ydelser og honorering
Stk. l.
Honoraret dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til
vaccination, vaccine inkl. moms og eventuel kørsel.

Stk. 2.
Honoraret udgør 329 kr., ved vaccination til beboere på plejehjem m.v.,
jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af
lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer
med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov
om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder, og der anvendes
følgende ydelseskode:
8943. Pneumokokvaccination af personer på plejehjem, plejecenter m.v.
Kr. 329
Stk. 3.
Honoraret udgør 329 kr., ved vaccination af personer på 65 år eller derover med kronisk sygdom, personer med en række kroniske lidelser, personer under 18 år med visse sygdomme og efter konkret vurdering patienter med andre alvorlige sygdomme. Konkret er de koniske lidelser,
sygdomme m.v. afgrænset på følgende måde:
A) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en af følgende kroniske
sygdomme:
a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med kroniske leversygdomme.
e) Personer med kroniske nyresygdomme.
B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.
C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
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g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og
SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.
Til disse grupper anvendes følgende ydelseskode:
8944. Pneumokokvaccination af personer med visse kroniske sygdomme
Kr. 329
Stk. 4.
Honoraret udgør 501 kr. i tilfælde, hvor vaccinationen af de nævnte grupper under stk. 3 af helbredsmæssige årsager foretages i den vaccineredes
eget hjem, og som ikke sker samtidig med et sygebesøg i henhold til
overenskomst om almen praksis. Der benyttes følgende ydelseskode:
8945. Pneumokokvaccination af personer med visse kroniske sygdomme
i hjemmet
Kr. 501
Stk. 5.
Ydelseskoderne 8943, 8944 og 8945 kan alene benyttes for vaccination i
perioden 22. april 2020 til 30. december 2020, begge dage inklusive.

§ 3. Afregning
Stk. l.
Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i overenskomst om almen praksis sammen med lægens øvrige ydelsesafregning med regionen.

§ 4. Øvrige forhold
Stk. l.
Ved klager, tvister, uklarheder m.v. i relation til denne aftale finder reglerne i kapitel XIII og XIV i Overenskomst om almen praksis anvendelse.

§ 5. Ikrafttræden
Stk. l.
Aftalen træder i kraft den 22. april 2020 og har virkning for vaccinationer
foretaget inden 31. december 2020.
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