§ 64–aftale - supplement om toriske linser til § 64-aftale om operation
for grå stær i øjenlægepraksis.
§1

Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og FAPS gruppens repræsentanter i det
regionale samarbejdsudvalg og underskrives af repræsentanter for disse.
Aftalen indgås i henhold til § 64 stk. 2 i Overenskomsten om Speciallægehjælp mellem
Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) og
fremsendt overenskomstens parter til godkendelse.
Aftalen er et supplement til § 64-aftalen om grå stær operationer.

§2

Aftalens formål.
Målet med aftalen er, at give de praktiserende øjenlæger, der er omfattet af aftalen om grå
stær operationer mulighed for, at tilbyde borgere med estimeret postoperativ korneal
bygningsfejl på 2,0 dioptrier og derover toriske linser, når de alligevel opereres for grå stær.

§3

Aftalens indhold og omfang.
Aftalen omfatter indsættelse af toriske linser i forbindelse med operation for grå stær af
borgere bosiddende i Region Syddanmark, der har ret til praksissektorens ydelser, jf.
Sundhedslovens § 64.
Aftalen omfatter borgere, der skal opereres for grå stær, og som vil få en estimeret
postoperativ korneal bygningsfejl på 2,0 dioptrier og derover.
Aftalen omfatter øjenlæger, der driver praksis i Region Syddanmark og som har indgået aftale
om operation for grå stær med Region Syddanmark, og som har mulighed for at indoperere
toriske linser. Øjenlæger omfattet af grå stær aftalen kan ansøge regionen om at tiltræde den
supplerende aftale.

§ 4.

Ydelsesbeskrivelse og honorering.
Operation med torisk linse honoreres med 6.600 kr. inkl. torisk linse.
Praktiserende øjelæger omfattet af aftalen kan købe toriske linser via regionens indkøbsaftale
med 3 leverandør.
Der vil ikke kunne opkræves egenbetaling fra patienten ved valg af linser der ligger udenfor
regionens standardtilbud/priser.
I de få tilfælde, hvor det efterfølgende vil være nødvendigt at roterer linsen på plads ved
reoperation honoreres dette med 4.620 kr.
Der kan ikke afregnes konsultationshonorar i forbindelse med operationen. Forundersøgelse,
hvor der tages mål til linse, og efterfølgende kontrol efter operation er inkluderet i
operationshonoraret.

Ved afregning anvendes følgende:
1

Grå stær operationer 1. øje inkl. - torisk linse
Reoperation torisk linse

Ydelsesnr.:
xxxx
xxxx

Honorar
6.600 kr.
4.620 kr.

Honoraret er honorar pr. 1.4.2018 og reguleres jf. overenskomstens almindelige
bestemmelser. Ydelsen friholdes fra knækmodellen og overenskomstens økonomiramme.
Øjenlægen indsender månedsvis afregning for de i en kalendermåned afholdte grå stær
operationer.
§ 5.

Kvalitetskrav til operatør og klinikken.
Operation for grå stær sker i henhold til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer.
Øjenlægen forpligtiger sig til at levere de aftalte ydelser på de aftalte vilkår i egen praksis.
En forudsætning for at deltage i aftalen er, at øjenlægen der har tiltrådt denne supplerende
aftale, har de relevante færdigheder for isætning af toriske linser.
En forudsætning for tiltrædelse af denne supplement-aftale er, at den kliniske behandling er
fuldt ud tilfredsstillinen og af højst kvalitet.
Såfremt der i Region Syddanmark eller på landsplan etableres en database til registrering af
kvalitetssikringsdata vedrørende operationer for grå stær, vil praktiserende øjenlæger, der har
tiltrådt denne supplements-aftale, være forpligtede til at indberette data hertil.

§ 6.

Fortolkning og afgørelse af tvister.
Spørgsmål om fortolkning af denne aftale og afgørelse af tvister i forbindelse med aftalen
behandles i Det Regionale Samarbejdsudvalg for Speciallæger.

§ 7.

Aftalens ikrafttræden, varighed og ophør.
Stk. 1.

Aftalen træder i kraft den 1. i måneden efter underskrift for endelig godkendelse af
overenskomstparterne.

Skt. 2.

Aftalen underskrives af de individuelle speciallæger, som har tiltrådt denne som
tredje part jf. § 64.stk. 2 i overenskomsten om speciallægehjælp.

Stk. 3.

Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den 1 i en måned.

Stk. 4.

Aftalen kan dog først opsiges med virkning fra xx.xx.2018 (3 år fra ikafttræden).

Region Syddanmark:

Foreningen af Praktiserende
Speciallæger, Region Syddanmark:

Den:. …………………………

Den:……………………………….

………………………………

…………………………………….
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Regioners Lønnings- og takstnævn:

Foreningen af Speciallæger:

Den:……………………………….

Den:……………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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