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§ 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos 

praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland     
 

§ 1. Aftalegrundlag, parter og baggrund 

Aftalen er indgået i henhold til Overenskomst om Speciallægehjælp af 
1. oktober 2011mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) § 64, stk. 2. med 
henblik på at inddrage flere praktiserende øjenlæger i samarbejdet 
med Regionshospitalets og Århus Universitetshospitals øjenafdelinger 
om udførelse af operationer for grå stær på patienter fra Region 
Midtjylland. 
 
Aftalens parter er Region Midtjylland, FAS gruppens repræsentanter i 
samarbejdsudvalget for Speciallæger og speciallæge i oftalmologi. 
 
Målet med aftalen er, at de praktiserende øjenlæger, Regionshospitalet og Århus Univer-
sitetshospital tilsammen dækker behovet for operationer for grå stær i Region Midtjylland. 
 
§ 2. Aftalens afgrænsning 
Aftalen omfatter operation for grå stær af patienter fra Region Midtjylland, der har ret til 
praksissektorens ydelser, jf. Sundhedslovens § 64. 
 
Øjenlæger, der driver praksis i Region Midtjylland efter Overenskomst Vedrørende Spe-
ciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, 
kan personligt søge Region Midtjylland om at tiltræde aftalen. Efter godkendelse af Region 
Midtjylland kan øjenlægen tiltræde aftalen. Ved vurderingen af ansøgere vil der blive lagt vægt 
på øjenlægens dokumentation af sine aktuelle kvalifikationer vedrørende operationer for grå 
stær, idet øjenlæger der ikke har opereret nyligt og dermed ikke vedligeholdt erfaringen, ikke 
kan godkendes. Vurderingen foretages af Region Midtjylland efter samråd med et i hvert 
konkret tilfælde nedsat bedømmelsesudvalg med deltagelse af mindst 1 øjenlæge fra 
praksissektoren og mindst 1 øjenlæge fra en af øjenafdelingerne i Region Midtjylland. 
 
Hvis der på sigt opstår risiko for, at der opbygges mere operationskapacitet i Region 
Midtjylland, end der er behov for jf. § 3, vil også en vurdering af den samlede kapacitet og 
dens geografiske spredning indgå ved vurderingen af fremtidige ansøgninger. 
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§ 3. Omfanget af operationer 
Praktiserende øjenlæger, der har tiltrådt aftalen, kan operere patienter fra egen praksis. Det 
forudsættes, at praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland, der ikke har tiltrådt aftalen, 
henviser patienter med behov for operation for grå stær til hospitalsbehandling. 
 
Det skal tilstræbes, at alle øjenlæger, der opererer for grå stær, foretager mindst 300 
operationer årligt med henblik på at opretholde den fornødne rutine. Dette gælder for både 
praktiserende og hospitalsansatte øjenlæger. Hvis det viser sig, at én eller flere øjenlæger, der 
opererer for grå stær, ikke når op på et årligt antal operationer på mindst 250, vil Region 
Midtjylland i samarbejde med de praktiserende øjenlæger og Regionshospitalet og Århus 
Universitetshospital tage initiativ til, at der sker omvisitering af patienter. 
 
Praktiserende øjenlæger, der har tiltrådt aftalen, må maksimalt foretage 600 operationer 
årligt. Operationer ud over 600 inden for et kalenderår vil ikke blive honoreret med mindre den 
pågældende praktiserende øjenlæge har indgået en særlig aftale herom med Region 
Midtjylland. Antallet af operationer gælder for fuldtidspraksis uafhængigt af, om praksis drives 
som delepraksis. 
 
Hvis denne aftale indgås i løbet af et kalenderår, vil det antal grå stær operationer øjenlægen 
har foretaget i løbet af året indtil denne aftales ikrafttrædelse blive fratrukket kvoten på 600 
operationer for det pågældende år. 
 
§ 4. Kvalitetskrav 
Praktiserende øjenlæger, der har tiltrådt aftalen, skal personligt foretage operationerne i egen 
klinik med mindre andet er aftalt med Region Midtjylland. 
Operationerne kræves udført i overensstemmelse med den anerkendte faglige standard på 
Regionshospitalet og Århus Universitetshospitals øjenafdelinger. 
 
Dvs: 

• Der anvendes ”Custom Pack” med engangsmaterialer. 
• Præoperativt desinficeres med povidone iodid efter gældende retningslinjer. 
• Der anvendes sterile afdækninger, hvor øjencilier afdækkes fra operationsfeltet. 
• Operation skal foretages med phacoapparatur. 
• Der skal anvendes intraokulære øjenlinser, der opfylder samme kravspecifikationer som 

på de offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker. 
• Der ske anvendelse af viskoelastica til øjenoperationer, der opfylder samme 

kravspecifikationer som på de offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker. 
• Der skal anvendes hyaluronsyre baseret viscoelastisk materiale ved operationen. 
• Ved operationens afslutning injiceres cefuroxim i forreste kammer efter gældende 

retningslinjer.  
• Det er en forudsætning, at desinfektion og sterilisation af de anvendte instrumenter 

følger Statens Seruminstituts til enhver tid gældende anvisninger. 
 
De til enhver tid gældende retningslinjer, som regionen har besluttet, vedrørende indikation for 
grå stær kirurgi skal følges. 
 
Det forudsættes, at udførende øjenlæge, der har tiltrådt denne aftale, deltager i relevant 
efteruddannelse, så det sikres, at pågældendes viden og færdigheder til stadighed ajourføres 
og udvikles. 
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Hvis der i Region Midtjylland eller på landsplan etableres en database til registrering af 
kvalitetssikringsdata vedrørende operationer for grå stær, vil praktiserende øjenlæger, der har 
tiltrådt denne aftale, være forpligtede til at indberette data til denne database. Vilkårene for 
indberetning til samt oprettelse og drift af en eventuel regional database aftales nærmere 
mellem Region Midtjylland og Danske Øjenlægers Organisation. 
 
Det er en afgørende forudsætning for denne aftale, at behandlingsforløbet er af høj standard. 
Det forudsættes, at den kliniske behandling er fuldt ud tilfredsstillende og af højeste kvalitet. I 
bedømmelsen heraf kan Region Midtjylland foretage en helhedsvurdering, hvori bl.a. kan indgå 
reoperationsfrekvens, infektioner, øvrige komplikationer og udfald af evt. patientklagesager.  
 
§ 5. Efterstær  

Som et led i kvalitetsudviklingen og –kravene til grå stær operationer i praksissektoren, vil 
behandling af efterstær forsøgt indarbejdet i kommende aftaler.  
 

§ 6. Honorering 
For operation for grå stær honoreres med den til enhver tid gældende takst, som er aftalt i 
henhold til Udvidet frit Sygehusvalg. Dog kan den aktuelle pris på 4.829 kr. tidligst ændres pr. 
1. juni 2015. Beløbet er inkl. linsen, øvrige materialer, medicin og lignende.  
  
Der kan ikke opkræves konsultationshonorar i forbindelse med patientens fremmøde til selve 
operationen. Forundersøgelsen, hvor der tages mål til linse, og en eventuel kontrol dagen efter 
operationen er inkluderet i operationshonoraret. 
 
For øvrige undersøgelser – diagnosticering og efterfølgende kontroller bortset fra en eventuel 
kontrol dagen efter operationen – honoreres øjenlægen i henhold til de sædvanlige 
honoreringsbestemmelser i Overenskomst Vedrørende Speciallægehjælp. 
 
Linsesortimentet opdateres løbende ved drøftelse mellem de øjenlæger, der efter aftale 
udfører grå stær operationer, og Region Midtjyllands øjenafdelinger. 
 
Såfremt der sker væsentlige ændringer i priserne på materialer og medicin, kan spørgsmålet 
om honorering tages op til en særskilt forhandling mellem aftalens parter. 
 
§ 7. Afregning 
Afregning for operationer finder sted samtidig med afregning af øvrige ydelser i øjenlæge-
praksis efter Overenskomsten Vedrørende Speciallægehjælp. For operation for grå stær 
anvendes et ydelsesnummer, som meddeles af Region Midtjylland i forbindelse med en 
praktiserende øjenlæges tiltrædelse af aftalen. 
 
Honorarer for operationerne for grå stær tæller ikke med ved opgørelse af omsætning i 
henhold til bestemmelserne i overenskomstens § 51 (knækgrænse). 
 
§ 8. Operation af gruppe 2-sikrede 
Gruppe 2-sikrede patienter fra Region Midtjylland, der opereres for grå stær efter denne aftale, 
kan opnå refusion efter de gældende bestemmelser for tilskud. 
 
§ 9. Fortolkning og afgørelse af tvister 

Fortolkning af denne aftale og afgørelse af tvister i forbindelse med aftalen sker i Samarbejds-
udvalget mellem Region Midtjylland og de praktiserende speciallæger. 
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§ 10. Klager 
Faglige patientklager i forbindelse med operationer efter denne aftale behandles i Patientklage-
nævnet. Øvrige klager behandles i Samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og de 
praktiserende speciallæger. 
 
§ 11. Mislighold 

Ved misligholdelse af aftalen kan denne opsiges med øjeblikkelig virkning. 
 
§ 12. Ikrafttræden og opsigelse 
Aftalen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor den er godkendt af overenskomstens parter. 
 
Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Dog er 
aftalen fra Region Midtjyllands side uopsigelig i 2 år – inkl. 6 måneders varsel - efter dens 
godkendelse. I forhold til praktiserende øjenlæger, der i forbindelse med tiltrædelse af aftalen 
nyetablerer sig som katarakt kirurger, er uopsigeligheden fra Region Midtjyllands side 4 år – 
inkl. 6 måneders varsel – efter tiltrædelsen. Undtaget fra uopsigeligheden er dog opsigelse 
med øjeblikkelig virkning efter § 11 i denne aftale. 
 
Såfremt overenskomstens parter optager operation for grå stær som en ydelse i overenskom-
sten, kan aftalen opsiges med øjeblikkelig varsel og erstattes af overenskomstens bestem-
melser. 
 
 
 
 
For Region Midtjylland    For FAS-gruppen i samarbejdsudvalget  
den      den 
 
_________________________   _________________________ 
 
 
For Speciallæge i øjensygdomme og øjenkirurgi 
Den 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
De centrale parters underskrift til godkendelse af aftalen 
 
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn  For Foreningen af Speciallæger 
den      den 
 
_________________________   _________________________ 
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