Patientforløb og
Økonomi
13. april 2021

AFTALE

Tidsbegrænset lokalaftale mellem PLO-Nordjylland
og Region Nordjylland om pilotforsøg om COVID-19
vaccination af patienter hos almen praksis i lægens
konsultation
§ 1 Aftalens parter
Denne aftale er indgået mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland, og omfatter de lægepraksis,
der deltager i pilotprojektet om COVID-19 vaccination af patienter i lægens konsultation.

§ 2 Aftalens formål
Som led i indsatsen med COVID-19 vaccination af borgere i Region Nordjylland er der aftalt et pilotforsøg om COVID-19 vaccination af borgere i indmeldte vaccinations målgrupper i april/maj måned 2021.
Pilotprojektet omfatter også 2. vaccination af borgerne efter 31. maj 2021.
Formålet et at tilbyde borgere i indmeldte vaccinations målgrupper, som har vanskeligt ved at komme
til de regionale vaccinationscentre, en mulighed for at blive vaccineret hos egen læge.

Pilotforsøget skal:
• Understøtte, at borgere i indmeldte målgrupper, der kan have vanskeligt ved at booke tid online og
har vanskeligt ved at møde op på et vaccinationssted, kan blive vaccineret i deres nærmiljø.
• Bidrage med erfaring med opsøgende aktivitet fra almen praksis i forhold til opfølgning på borgere,
som har modtaget invitation til COVID-19 vaccination, men som ikke er blevet vaccinerede.
• Bidrage med erfaring med COVID-19 vaccination i lægepraksis.
I de tilfælde hvor lægen efter en konkret vurdering i stedet vælger at vaccinere borgeren i eget hjem
afregnes dette efter ”Den centrale rammeaftale om vaccination mod Covid – 19 i eget hjem”. Dette kan
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også være indmeldte borgere fra kommunen eller fra hospitalet. Indmeldingen sker via korrespondancemeddelelse.

§ 3 Aftalens anvendelse
Aftalen gælder for ca. 10 lægepraksis, som er udpeget efter nærmere aftale med PLO-Nordjylland og
følgende gælder:
1) At lægerne selv planlægger deres vaccinationer, blandt indmeldte målgrupper.
2) At lægerne indkalder patienter i målgruppen for pilotforsøget proaktivt til 1. og 2. vaccination
Praksis kontakter patienterne telefonisk og aftaler, at patienten vaccineres første gang i praksis i perioden 1. april 2021 – 31. maj 2021. Volumen aftales med Region Nordjylland og vil afhænge af antallet
af vacciner til rådighed samt antal patienter i målgruppen.
Det logistiske set-up med bestilling og levering beskrives særskilt.

§ 4 Patientgrundlag
Pilotforsøget omfatter som udgangspunkt klinikkens egne patienter. Dog kan der efter konkret aftale
med den enkelte klinik også vaccineres patienter, som er tilknyttet andre praksis.
Regionen sørger for at orientere PLO løbende om status for de indmeldte målgrupper.
Patienterne vaccineres 2. gang 4 uger efter 1. injektion. Intervallet indpasses efter Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.

§ 5 Honorering
Telefonisk kontakt til borgere med henblik på indkaldelse til vaccination honoreres med ydelse 0201.
Dette gælder både borgere der får tid til vaccination, men også borgere der viser sig at have fået vaccination, har tid til vaccination andet sted, eller ikke ønsker vaccination. Ydelse 0201 kan i alt afregnes
en gang pr. patient.
Lægen anfører i patientens journal, at lægen har kontaktet patienten i forbindelse med den aftalte COVID-19 vaccination.
Vaccination honoreres med ydelse 4486 vaccinationskonsultation COVID-19.

§ 6 Ikrafttræden og varighed
Aftalen træder i kraft fra aftalens underskrift og udløber den 31. maj 2021 for så vidt angår 1. vaccination
af borgerne.
Såfremt der udstedes en bekendtgørelse, eller der indgås en national aftale på området, ophører pilotprojektet og honoraret fastsættes i henhold til en evt. kommende bekendtgørelse eller national aftale.
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Aalborg, den 13. april 2021

___________________________

_________________________

PLO-Nordjylland

Carsten Haugaard Kvist, Region Nordjylland
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