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Konsulentkontrakt for praktiserende læger, der fungerer som selvstændige konsulenter for 
Region Hovedstaden 

 

Region Hovedstaden indgår kontrakt med nedenstående praktiserende læge om at fungere som 
selvstændig konsulent for Region Hovedstaden. 

 
Navn  
CVR-nr./CPR-nr.  
Konsulentfunktion  
Kontraktperiode  
Aftalt timetal  
Heraf forudsigelig, tilbagevendende kørsel 
ifm. opgaveløsningen 

 

Tilknyttet  
Funktionsbeskrivelse  

 
Der gælder følgende vilkår: 

Tidsforbrug 

Timerne afholdes efter aftale med Enhed for Praksisaftaler og konsulentvirksomheden udføres 
hos Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. 

Tidsforbruget til kørsel i forbindelse med opgaveløsningen knytter sig til konsulentens funktion 
jf. funktionsbeskrivelsen og er beregnet på Google Maps med udgangspunkt i konsulentens 
klinikadresse eller hjemadresse efter aftale med konsulenten. 
Honorering 

Der udbetales honorar til et af konsulenten valgt CVR-nr. pr. aftalt fast timetal. Det aktuelle 
Honorar udgør 1004,79 kr. (niveau pr. 1. oktober 2022).  Ud over det faste honorar honoreres 
for: 

Fakturering for timer honoreres med 15 minutter til den til enhver tid gældende konsulenttakst. 

Fravær honoreres ikke. 
 

 
 
 
 
Kørselsgodtgørelse 
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Kilometergodtgørelse, uanset om der køres fra hjem eller praksis, honoreres efter statens 
gældende takster. Satsen er pr. 1. maj 2022 kr. 3,70 pr. km. 

 
Afregning 

Konsulenten fakturerer for det faste konsulenthonorar, faktureringshonorar og 
kilometergodtgørelse til følgende EAN nr. 5798001490061. 

Den samlede kontraktperiode faktureres senest pr. xxx .  

Honorar og kørselsgodtgørelse udgør momspligtig indtægt i konsulentvirksomheden, 
medmindre den årlige samlede indtægt i virksomheden er under 50.000 kr. For konkret 
vejledning til fakturering via fx virk.dk se Vejledning til virk.dk. 

Al fakturering kan ske samlet på én elektronisk faktura for følgende poster: 

1. Konsulenten fremsender elektronisk faktura med moms for både honorar for faste timer og 
honorar for fakturering svarende til 15 minutter. 

2. Konsulenten fakturerer på elektronisk faktura med moms for kørselsgodtgørelsen. 
Information om dato og antal kørte km skal fremgå af fakturaen. 

Der afregnes bagud, og Region Hovedstaden har en betalingsfrist på 30 dage. 

Konsulenten er selv ansvarlig for at afregne til SKAT. 

Opsigelse 

Kan opsiges med en dags varsel af begge parter. 
 

Tiltrædelse af kontrakten 

Vilkårene, som er aftalt i denne kontrakt, tiltrædes hermed. 
 

Tavshedspligterklæring 

Jeg erklærer mig indforstået med, at jeg har tavshedspligt i forhold til de oplysninger, som jeg 
får kendskab til i forbindelse med udførelse af opgaver for Region Hovedstaden. 

Konsulenter, der varetager opgaver for Region Hovedstaden, har tavshedspligt, når en 
oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er 
nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller 
private interesser. 

 

 

Tavshedspligten gælder både under og efter opgavens udførelse. 
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Bestemmelserne om tavshedspligt findes i forvaltningslovens § 27 og i straffelovens § 152 jf. 
nedenstående. 

Jeg erklærer endvidere, at jeg har modtaget og gjort mig bekendt med indholdet af folderen 
”Generelle retningslinjer for informationssikkerhed og databeskyttelse” forud for påbegyndelse 
af ovennævnte opgave, samt at jeg i udførelsen af ovennævnte opgave vil følge anvisningerne i 
folderen. 

 
 

 
Dato Dato 

 
 
 

 
Læge Jesper Lundh  Region Hovedstaden, 

 Center for Sundhed, Enhed for 
Praksisaftaler 

  
 På vegne af Enhedschef Line 

Sønderby Christensen 
 
 Camilla Månsson  

 
 

 
 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1: Forvaltningslovens § 27 - Tavshedspligt  

Bilag 2: Straffelovens § 152 – Tavshedspligt 

Bilag 3: Folderen ”Generelle retningslinjer for informationssikkerhed og databeskyttelse” 
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