Patienter i målgruppe 3 kontaktes på baggrund af lister udsendt fra Region Hovedstaden. Listerne
fra Region Hovedstaden baserer sig på oplysninger fra Statens Serum Institut. Forsøget med
målgruppe 3 forventes afsluttet i uge 1 O og omfatter kun de patienter og læger, der indledningsvist
indgik i pilotforsøget.
Pilotforsøg vedr. målgruppe 7 og 8 forventes at blive gennemført i perioden fra den 15. marts til
den 31. marts 2021 for de læger, der indgår i pilotforsøget. Lægerne kan kontakte patienterne med
henblik på booking af tid til vaccination, når regionen giver besked om, at målgruppen er frigivet.
Patienterne kontaktes på baggrund af lægernes eget praksissystem, og der sendes således ikke
lister ud vedr. denne målgruppe.
Lægen aftaler ved 1. vaccination, hvornår 2. vaccination skal ske.
Vaccinen leveres af Region Hovedstaden. Vaccinen kan alene anvendes til vaccination af patienter
i lægens praksis. Den kan ikke anvendes til vaccination af patienter i eget hjem.
§ 4 Patientgrundlag
Pilotforsøget omfatter patienter i egen praksis i målgruppe 3, 7 og 8.
Patienter vaccineres 2. gang 4 uger efter 1. injektion.
§ 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 tages 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 den 8. marts 2021 og udløber den 31. marts 2021 for så vidt angår 1.
vaccination af borgerne. Aftalen udløber den 30. april 2021 for borgere, der skal vaccineres 2.
gang,
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