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Aftale om præhospital lægehjælp i Region Midtjylland

§ 1 Denne aftale er indgået mellem de Praktiserende Lægers
Organisation og Region Midtjylland.
§ 2 Aftalen vedrører ydelse af præhospital lægehjælp. De
praktiserende læger, der er omfattet af denne aftale kan efter
retningslinjer for visitation og disponering i AMK-vagtcentralen,
Præhospitalet, Region Midtjylland kaldes som udrykningslæger til
præhospitale opgaver i et nærmere defineret geografisk område.
§ 3 Aftalen kan, efter aftale med Region Midtjylland, tiltrædes af
alment praktiserende læger med ydernummer i Region Midtjylland
eller af læger fra andre regioner med afgrænsning til Region
Midtjylland.
Anmærkning: Med mindre andet besluttes af regionsrådet i Region
Midtjylland er aftalen gældende for de nuværende praktiserende
udrykningslæger på Samsø.
§ 4 Læger tilmeldt aftalen kan ved skriftlig meddelelse til
Præhospitalet udtræde aftalen med en måneds varsel til den første
dag i en måned.
Uddannelse og kurser
§ 5 Den alment praktiserende læge skal i forbindelse med tiltrædelse
af aftalen gennemføre den mellem parterne aftalte uddannelse:
 Bestået PHTLS-kursus (Pre Hospital Trauma Life Support) eller
tilsvarende kursus, som kan godkendes af Region Midtjylland.
 Én arrangeret uddannelsesdag i regi af Præhospitalet.
Stk.2. De praktiserende læger er forpligtet til at vedligeholde PHTLSkurset og til at deltage i opfølgende efteruddannelse svarende til én
arbejdsdag årligt. PHTLS-kurserne skal bestås for, at den
praktiserende læge kan være tilknyttet Præhospitalet som
udrykningslæge.
Stk. 3. Præhospitalet afholder kursusudgifter i forbindelse med
ovennævnte uddannelse. Præhospitalet yder endvidere lægerne
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kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i ovennævnte
uddannelse. Lægerne kompenseres med det af Fonden for Almen
Praksis fastsatte beløb for systematisk efteruddannelse.
Samarbejde
§ 6 De alment praktiserende læger visiteres og disponeres til
præhospitale opgaver af AMK-vagtcentralen, Præhospitalet, efter de
til enhver tid gældende visitations- og disponeringsretningslinjer.
§ 7 De alment praktiserende læger er forpligtede til at meddele AMKvagtcentralen, Præhospitalet, i hvilket tidsrum han/hun står til
rådighed for udkald jf. retningslinje for samarbejde mellem
Præhospitalet og udrykningslægerne.
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§ 8 De alment praktiserende læger er forpligtede til at anvende det
kommunikationsudstyr, som Præhospitalet stiller til rådighed og at
anvende udstyret i overensstemmelse med Præhospitalets
retningslinjer herfor jf. retningslinje for samarbejde mellem
Præhospitalet og udrykningslægerne.
§ 9 De alment praktiserende læger er forpligtede til at leve op til de
til enhver tid gældende bestemmelser om journalføring og
Præhospitalets retningslinjer herfor jf. retningslinje for samarbejde
mellem Præhospitalet og udrykningslægerne.
§ 10 Hvis flere alment praktiserende læger deler beredskabet i et
område, er lægerne forpligtede til at koordinere, således at det
tilstræbes, at der til enhver tid står en læge til rådighed for udkald til
præhospitale opgaver. I særlige tilfælde kan en afløser accepteres.
Denne skal leve op til § 3 og § 5, og afløseren skal
forhåndsgodkendes af Præhospitalet.
Klager og utilsigtede hændelser
§ 11 Præhospitalet har ansvaret for sagsbehandling af alle klager,
der vedrører den præhospitale indsats i forhold til patienter. Hvis de
alment praktiserende læger modtager klager vedr. den præhospitale
indsats direkte, skal disse videresendes til Præhospitalet.
Stk.2. De alment praktiserende læger er forpligtede til at samarbejde
om klagesagsbehandlingen ved at sikre informationer til brug for
behandlingen af klager, f.eks. redegørelse, journalmateriale mv.
§ 12 De alment praktiserende læger er forpligtede til at indgå i
arbejdet om utilsigtede hændelser i Præhospitalet. De alment
praktiserende læger er ligeledes forpligtede til at indgå i dybdegående
analyser hvis anmodet herom.

Kontakt til pressen
§ 13 De alment praktiserende læger er forpligtede til at kontakte
Præhospitalet ved henvendelser fra pressen vedrørende eksempelvis
hvervet som udrykningslæge, konkrete patientforløb eller
samarbejdsparter i det præhospitale forløb for råd og vejledning
inden dialog med pressen.
Deltagelse i øvelsesaktivitet
§ 14 De alment praktiserende læger er forpligtede til at deltage i
relevant øvelsesaktivitet efter aftale med Præhospitalet svarende til
én arbejdsdag årligt.
Stk.1. Præhospitalet yder lægerne kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste for deltagelse i øvelsesaktivitet. Lægerne
kompenseres med den fastsatte timesats i "Regional aftale for
honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i
Region Midtjylland". Der kompenseres alene for fremmødte timer.
Køretøj
§ 15 Den alment praktiserende læge stiller bil til rådighed for løsning
af opgaverne i denne aftale.
Stk.1. Den bil, som den alment praktiserende læge anvender i
henhold til aftalen, skal synes én gang årligt efter retningslinjer
fastsat af Færdselsstyrelsen. Præhospitalet betaler de direkte
omkostninger ved syn, mens udgifter til reparation og vedligeholdelse
af bilen betales af den alment praktiserende læge.
Stk. 2. Den alment praktiserende læge skal sikre, at der til enhver tid
er en gældende udrykningstilladelse til bilen.
§ 16 Præhospitalet leverer nødvendigt udstyr til den bil, som lægen
anvender til ydelser i henhold til denne aftale.
Stk.1. Ved nedbrud af udstyr kontaktes Præhospitalet jf. retningslinje
for samarbejde mellem Præhospitalet og udrykningslægerne.
Udstyr, medicin og utensilier
§ 17 Præhospitalet leverer nødvendigt udstyr, medicin og utensilier
jf. retningslinje for samarbejde mellem Præhospitalet og
udrykningslægerne.
Stk. 1. Medicin og utensilier rekvireres i henhold til retningslinje for
samarbejde mellem Præhospitalet og udrykningslægerne.
Stk. 2. Ved nedbrud af udstyr kontaktes Præhospitalet jf.
retningslinje for samarbejde mellem Præhospitalet og
udrykningslægerne.
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Ferie
§ 18 Alment praktiserende læger, der er omfattet af denne aftale har
ret til 5 ugers ferie årligt med honorering efter § 23. 1 uge beregnes
som 7 døgn à 24 timer.
Stk. 1. I områder, hvor flere alment praktiserende læger deler
beredskabet, deles ferien ligeligt mellem lægerne.
§ 19 Alment praktiserende læger, der er omfattet af denne aftale har
ret til 2 ugers efteruddannelse årligt med honorering efter § 23. 1
uge beregnes som 5 døgn à 24 timer.
Stk. 1. I områder, hvor flere alment praktiserende læger deler
beredskabet, deles efteruddannelsesdagene ligeligt mellem lægerne.
Hygiejne
§ 20 Den alment praktiserende læge skal overholde Præhospitalets
hygiejnepolitik.
Afregning
§ 21 Lægehjælp i henhold til denne aftale honoreres ved anvendelse
af de i overenskomst om almen praksis fastsatte honorarer, som
praktiserende læger modtager, når de leverer ydelser til patienter fra
sygesikringsgruppe 1. Honorarerne reguleres to gange årligt: den 1.
april og den 1. oktober.
Særlige forhold:
 Hvis der er mere end én tilskadekommen, bruges besøgstakst
inkl. tillægstakst for kilometerafstand for de øvrige patienter.
 Patientledsagelse i ambulance honoreres i overensstemmelse
med § 54 (tillæg for patientledsagelse i ambulance og
rejsetillæg til øer, hvor der ikke er bosat læger) i OK14.
 Ved "falsk alarm", dvs. hvor den praktiserende læge kaldes ud
til en patient uden klinisk grund, ydes sygebesøgtakst.
 Lægen har adgang til at analogisere præsterede ydelser, hvis
ydelsen ikke fremgår af overenskomsten. Hvis der anvendes
analogisering, noteres dette i fakturaen.
Stk. 2. Honorarerne nævnt ovenfor tillægges 25 %.
§ 22 Der ydes et honorar pr. tilkald på 868 kr. (2017-niveau).
Honoraret for tilkald reguleres én gang årligt (pr. 1. januar) i henhold
til Danske Regioners udmelding i juni måned om lønregulering for det
forudgående år. Der foretages ikke efterregulering af prisen ved en
efterfølgende justering af satsen.
§ 23 Der ydes en timebetaling pr. time, som den alment
praktiserende læge står til rådighed for udkald på 31,79 kr. (2017-
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niveau). Timebetalingen reguleres én gang årligt (pr. 1. januar) i
henhold til Danske Regioners udmelding i juni måned om
lønregulering for det forudgående år. Der foretages ikke
efterregulering af prisen ved en efterfølgende justering af satsen.
Stk. 2 I beredskabsområder, hvor flere læger deles om beredskabet,
kan kun én læge stå til rådighed ad gangen, med mindre andet er
aftalt konkret med Præhospitalet.
§ 24 Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til de i overenskomst om
almen praksis fastsatte takster, som praktiserende læger modtager,
når de leverer ydelser til patienter fra sygesikringsgruppe 1.
§ 25 Afregningen foregår månedsvis bagud ved indsendelse af
regninger til Præhospitalet, Region Midtjylland. Afregningen skal ske
én gang månedligt inden udgangen af den efterfølgende måned.
Afregningen for december sker inden en af Præhospitalet, Region
Midtjylland udmeldt dato i januar af hensyn til regnskabsafslutningen.
Stk. 2. Regningen, der indsendes til Præhospitalet, Region Midtjylland
skal indeholde specifikation af de i § 21-23 anførte honorarer.
Opsigelse af aftalen
§ 25 Aftalen træder i kraft den 1. februar 2019.
§ 26 Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til
ophør den 1. i en måned.
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