Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation om registrering af Covid-19 vaccination
givet i udlandet i Det Danske Vaccinationsregister
Baggrund
Hvis en borger er vaccineret i udlandet med en EMA-godkendt vaccine, og er
vaccineret med korrekt interval mellem de to vaccinationer, kan borgeren selv
oprette vaccinen via sundhed.dk. Så vil vaccinen stå som en borgeroprettet vaccine, og borgere skal derfor i kontakt med egen læge, som skal validere ud fra
borgerens oplysninger og godkende vaccinationen i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Lægen kan også selv direkte registrere vaccinationen i DDV.
Parterne er bekendte med, at der kan være geografiske forskelle i, hvor meget
aftalen benyttes.
§ 1 Aftalens område
Stk. 1.
Aftalen omfatter honorering af praktiserende læger for registrering af vaccination mod Covid-19 i Det Danske Vaccinationsregister, hvis vaccinen er givet i
udlandet. Registrering skal følge gældende faglige retningslinjer og ske i henhold til Statens Serum Instituts vejledning om registrering af vaccinationer i
DDV. Aftalen omfatter også validering af vaccinationen, hvis borgeren selv har
registreret på sundhed.dk.
Stk. 2.
Målgruppen omfatter personer med et dansk sundhedskort, herunder personer med et særligt sundhedskort.
Stk. 3.
Praktiserende læger er forpligtet i henhold til denne aftale, hvorfor patienter
som henvender sig med et dansk sundhedskort, herunder grænsearbejdere,
ikke kan afvises.
§ 2 Ydelser og honorering
Stk. 1.
Honoraret for ydelsen udgør 146,79 kr. (apr. 21-niveau). Honoraret dækker
tidsforbruget for samtale med patienten, validering af vaccinationen samt registrering i DDV.
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Stk. 2.
Honoraret kan afregnes både hvis kontakten med patienten har fundet sted
telefonisk, på mail eller i konsultationen.
Stk. 3.
Der afregnes med ydelseskode 4488. Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i Overenskomst om almen praksis. Hvis patienten bringer et andet
sundhedsproblem op i samme konsultation, afregnes i henhold til Overenskomst om almen praksis.
§ 3 Øvrige forhold
Udgiften til ydelse 4488 indgår ikke i den økonomiske ramme iht. Overenskomst
om almen praksis.
§ 4 Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft fra dags dato.
§ 5 Opsigelse
Aftalen kan opsiges med et varsel på 14 dage af begge parter.

København den 14. juni 2021

For Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For Praktiserende Lægers Organisation
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