REGIONERNES LØNNINGS- OG
TAKSTNÆVN
PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

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

§ l. Aftalens område
Stk. l.
Denne aftale omfatter afregning af honorarer til alment praktiserende læger, der tilbyder influenzavaccination jf. Sundheds- og Ældreministeriets
bekendtgørelse nr. 1331 af 10. september 2020 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.
Stk. 2.
Gratis influenzavaccination 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, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Influenzasæsonen 2020/2021 er fastlagt til perioden fra og med 1.
oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Visse grupper kan dog influenzavaccineres til og med 28. februar 2021, jf. § 6.
Stk. 4.
I influenzasæsonen 2020/2021 anvendes to vacciner. En 3-valent højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar
2021, og en 4-valent influenzavaccine til alle øvrige målgrupper, jf. §§ 23. Den anvendte vaccine registreres i Det Danske Vaccinationsregister
(DDV), som en del af FMK.

§ 2. Honorering
Stk. l.
Honoraret dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til
vaccination, vaccine inkl. moms og eventuel kørsel.
Stk. 2.
Honoraret udgør 187 kr., herunder 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, hvor der
anvendes den 4-valente influenzavaccine.
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Stk. 3.
Honoraret udgør 359 kr. i tilfælde, hvor der anvendes den 4-valente influenzavaccine og vaccinationen af helbredsmæssige årsager er foretaget i
den vaccineredes eget hjem, og som ikke er omfattet af § 2 stk. 2. Foretages der influenzavaccination samtidig med et sygebesøg i henhold til
overenskomst om almen praksis, honoreres lægen altid med 187 kr. for
influenzavaccinationen.
Stk. 4.
Honoraret udgør 329 kr., herunder 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, hvor der
anvendes den 3-valente højdosis influenzavaccine.
Stk. 5.
Honoraret udgør 501 kr. i tilfælde, hvor der anvendes den 3-valente højdosis influenzavaccine og vaccinationen af helbredsmæssige årsager er
foretaget i den vaccineredes eget hjem, og som ikke er omfattet af § 2
stk. 4. Foretages der influenzavaccination samtidig med et sygebesøg i
henhold til overenskomst om almen praksis, honoreres lægen altid med
329 kr. for influenzavaccinationen.

§ 3. Ydelseskoder
Stk. 1.
Ved vaccination efter § 2, stk. 2, dvs. hvor vaccination ydes i klinikken,
på plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, anvendes følgende ydelseskoder i forhold til alder, kronisk
sygdom m.v.:
8910. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15.
januar 2021
(født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom.
Kr. 187
Kronisk sygdom under ydelse 8910 omfatter:
•
•
•
•
•
•

kroniske lungesygdomme
hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
kronisk lever- og nyresvigt
svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering

•
•

andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering
medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering
medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

8911. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt.
Kr. 187
8912. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester.
Kr. 187
Stk. 2.
Ved vaccination efter § 2, stk. 3, dvs. hvor vaccination ydes i eget hjem,
som ikke er omfattet af § 2 stk. 2, eller sker i forbindelse med sygebesøg
i henhold til overenskomsten om almen praksis, anvendes følgende ydelseskoder i forhold til alder, kronisk sygdom m.v.:
8913. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15.
januar 2021 (født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har
en kronisk sygdom, i eget hjem.
Kr. 359
Kronisk sygdom under ydelse 8913 omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

kroniske lungesygdomme
hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
kronisk lever- og nyresvigt
svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering
medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering
medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

8914. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt, i eget hjem.
Kr. 359
8915. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester, i eget hjem.
Kr. 359
Stk. 3.
Ved vaccination med den 3-valente højdosis influenzavaccine til borgere
der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 efter § 2, stk. 4, dvs. hvor
vaccination ydes i klinikken, på plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, anvendes følgende ydelseskode:
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8916. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15.
januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine.
Kr. 329
Stk. 4.
Ved vaccination med den 3-valente højdosis influenzavaccine til borgere
der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 efter § 2, stk. 5, dvs. hvor
vaccination ydes i eget hjem, som ikke er omfattet af § 2 stk. 4, eller sker
i forbindelse med sygebesøg i henhold til overenskomsten om almen
praksis, anvendes følgende ydelseskode:
8917. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15.
januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine, i eget hjem.
Kr. 501
Stk. 5.
Ved vaccination efter § 2, stk. 2, af personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i
særlig risiko for alvorligt forløb med influenza, anvendes følgende ydelseskode:
8918. Influenzavaccination af personale i sundheds- og plejesektoren
Kr. 187
”Personale i sundheds- og plejesektoren” under ydelse 8918 omfatter:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Læger
Sygeplejersker
Farmaceuter
Kiropraktorer
Tandlæger
Afspændingspædagoger
Bandagister
Bioanalytikere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Jordemødre
Kliniske diætister
Optometrister
Radiografer
Audiologiassistenter
Farmakonomer
Fodterapeuter
Neurofysiologiassistenter
Tandklinikassistenter
Tandplejere
Tandteknikere

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beskæftigelsesvejledere
Plejere
Plejehjemsassistenter
Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Psykologer
Lægesekretærer
Sundhedsservicesekretærer
Portører
Paramedicinere
Ambulancebehandlere
Ambulanceførere

Ydelseskoderne 8910, 8913, 8916, 8917 og 8918 kan alene benyttes for
vaccination i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 14. januar
2021, mens ydelseskoderne 8911-8912 og 8914-8915 kan benyttes for
vaccination i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 28. februar
2021.

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

§ 5. 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.

§ 6. Ikrafttræden
Stk. l.
Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2020 og har virkning for vaccinationer foretaget senest den 14. januar 2021, dog for gravide og personer
med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand senest den
28. februar 2021.

København, den 11/9

2020
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For Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Godkendt elektronisk

Kirsten Jørgensen
Centerchef

For Praktiserende Lægers Organisation
Godkendt elektronisk
Jette Stagsted Galatius
Vicedirektør
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