Midlertidig aftale mellem Region Midtjylland og PLO-Midt om
opblanding i forbindelse med vaccination mod COVID-19
Baggrund
Som led i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 – og i forlængelse af aftale herom mellem
RLTN og PLO af 18. december 2020 – er Region Midtjylland og PLO-Midt (PLO) med denne
midlertidige aftale enige om et pilotforsøg, hvor praktiserende læge opblander vacciner i
forbindelse med covid-19 vaccinationer.
Dette dels for at gennemføre den aktuelle vaccinationsrunde på plejecentrene hurtigere, dels
for at gøre sig erfaring med en anden organisering af den aktuelle vaccinationsindsats.
§1 Aftalens område og praktisk fremgangsmåde
Stk. 1.
Med denne aftale forpligter de praktiserende læger i Region Midtjylland sig til at deltage i et
midlertidigt pilotprojekt, hvor de – udover at varetage optrækning og indgivelse af vacciner –
også forestår opblanding af vacciner.
Det forudsættes, at praktiserende læge kan opblande svarende til 35 vacciner pr. time.
Der kan i enkelte tilfælde være praktiserende læger, som ikke har mulighed for at påtage sig
opblandingsopgaven. Disse skal kontakte SUNSPL@regionmidtjylland.dk i Region Midtjylland
for at få bistand til opblandingsopgaven, og vil ikke være omfattet af denne aftale.
Stk. 2.
Praktiserende læge kan uddelegere opblandingsopgaven til egen
sygeplejerske/bioanalytiker/farmakonom (eller andet klinikpersonale med relevant
sundhedsuddannelse og erfaring i vaccinationsopgaver) under forudsætning af, at denne har
de nødvendige kompetencer til at forestå blandingsopgaven.
Stk. 3.
Region Midtjylland skal stille relevante instruktions- og vejledningsmateriale til brug for
opblandingsprocessen til rådighed for de praktiserende læger, som skal følge disse
instruktioner.
Stk. 4.
De praktiserende læger skal forvente at påbegynde blandingsopgaven 4. januar 2020.
Stk. 5.
Region Midtjylland og PLO vil i fællesskab sikre en løbende erfaringsopsamling. Praktiserende
læge skal derfor indvilge i at kunne oplyse antallet at udnyttede vacciner og indgå i et
interview af kortere varighed med henblik på læring og erfaringsopsamling. Læringsopsamling
aftales nærmere med PLO og honoreres efter samme principper som nedenfor.

§2 Ydelse og honorering
Stk. 1.
Honorar for opblanding dækker opblanding af COVID-19 vacciner leveret af Region Midtjylland
på plejehjem.
Stk. 2.
Honorering sker i henhold til konsulent-timetaksten svarende til kr. 959,60 (oktober 2020
niveau) pr time (dagtid). Der afregnes i 10-minutters moduler pr. påbegyndt modul svarende
til:
Dagtid (hverdage 8-16)

159,92 kr.

A-vagttid (hverdage efter 16 og lørdage)

221,75 kr.

B-vagttid (søndage og helligdage)

275,30 kr.

§3 Afregning og regulering
Stk. 1
Lægen afregner med regionen ved fremsendelse af elektronisk faktura. Eannr. mv. vedrørende
den praktiske afregning vil blive oplyst af regionen. Af faktura skal fremgå dato, sted, antal
optrukne vacciner, antal moduler fordelt på dagtid og vagttid.
Stk. 2
Timehonorar i §2. stk. 1 er angivet i oktober 2020 niveau og reguleres halvårligt.
§ 4 Øvrige forhold
Stk. 1.
Timehonoreringen indgår ikke i årsopgørelserne, jf. overenskomstens § 88, ligesom udgiften
ikke er inkluderet i den økonomiske ramme for almen praksis.
§ 5. Ikrafttræden
Stk. 1.
Aftalen træder i kraft dags dato. Aftalen kan opsiges af begge parter med 14 dages varsel.
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