
Aftale om præhospital lægehjælp på Anholt 

§ 1 Denne aftale er indgået mellem de Praktiserende Lægers Organisation og Region 

Midtjylland.  

 

§ 2 Aftalen vedrører Anholt-lægens deltagelse i det præhospitale beredskab på øen. Den 

praktiserende læge, der er omfattet af denne aftale, kan efter retningslinjer for visitation og 

disponering i AMK-vagtcentralen, Præhospitalet, Region Midtjylland kaldes til præhospitale 

opgaver på Anholt.  

 

§ 3 På Anholt varetages det akutte beredskab af Præhospitalet i Region Midtjylland i 

samarbejde med ø-lægen på Anholt og  

Kystredningstjenesten ved Anholt Redningsstation. Anholt  

Redningsstation er en del af Kystredningstjenesten og udfører  

assistance og redningsaktioner til søs inden for stationens område. Redningsstationen står 

derudover for liggende patienttransport på Anholt. Rammerne for dette samarbejde fremgår 

af aftalen om patienttransport på Anholt. Ved alvorlige ulykker eller akut opstået sygdom 

vurderer AMK-vagtcentralen, hvilken hjælp der er brug for i situationen, og kontakter de 

relevante dele af akutberedskabet.  

 

§ 4 Aftalen kan tiltrædes af alment praktiserende læge med  

ydernummer i Region Midtjylland.  

 

§ 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.  

 

Stk. 1 Den praktiserende læge er forpligtet til at vedligeholde PHTLS-kurset. PHTLS-kurset 

skal bestås, for at den praktiserende læge kan være tilknyttet Præhospitalet.  

 

Stk. 2 Præhospitalet afholder kursusudgifter i forbindelse med  

ovennævnte uddannelse, herunder lægens udgifter til transport og overnatning. 

Præhospitalet yder endvidere lægen kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse 

i ovennævnte uddannelse. Lægen kompenseres med det af Fonden for Almen Praksis 

fastsatte beløb for systematisk efteruddannelse. 

 

§ 6 Den alment praktiserende læge skal være til stede på øen og forventes at respondere 

på tilkaldelsen fra AMK-vagtcentralen, Præhospitalet, så hurtigt som omstændighederne 

tillader det.  

 

§ 7 Den alment praktiserende læge på Anholt sikrer, at der altid er en læge til præhospitale 

opgaver på øen udover de i § 8 nævnte kortere perioder. Lægen sikrer selv en eventuel 

vikar og honorerer denne. Vikarer skal overholde de gældende krav til lægevikarer i 

overenskomst om almen praksis. Der påkræves ikke, at vikarer skal have gennemført 

kursus jævnfør § 5.  

 



Side 2 

§ 8 Den alment praktiserende læge kan i kortere perioder være utilgængelig for disponering

til præhospitale opgaver i forbindelse med eksempelvis opgaveoverdragelse til vikar på

færgen til Anholt eller forsinket færge ved ankomst til øen. Den praktiserende læge er

forpligtet til at meddele AMK-vagtcentralen, Præhospitalet, i hvilket tidsrum han/hun ikke

står til rådighed for udkald.

§ 9 Den praktiserende læge er ikke forpligtet til at stille egne kliniklokaler til rådighed for

det akutte beredskab på Anholt. Patienter behandles på skadesstedet.

Stk 1 Såfremt lægen har behov for transport til skadesstedet, kan lægen kontakte 

Kystredningstjenesten med henblik på at blive transporteret i deres redningskøretøj. Dette 

aftales indbyrdes mellem lægen og Kystredningstjenesten. Kystredningstjenestens opgaver 

til søs har dog prioritet over opgaver på land. 

Stk. 2 Såfremt lægen ikke har mulighed for at nå frem til skadesstedet, afventer 

behandling af patienten akutlægehelikopterens ankomst.  

§ 10 Når akutlægehelikopteren er involveret i behandling af en patient, har lægen på denne

ansvar for journalføring, mens den praktiserende læge er forpligtet til at berette om

situationen samt udført behandling. For patienter, der ikke har behov for anden behandling

end den, den praktiserende læge selv kan udføre, anses behandlingen ikke som en del af

det akutte beredskab, men som behandling efter overenskomsten, også selvom patienten er

visiteret gennem AMK-vagtcentralen. Den praktiserende læge journaliserer derfor som ved

lægevagtspatienter.

§ 11 Lægehjælp i henhold til denne aftale honoreres ved kr. 200.000 årligt (2019 niveau),

som udbetales hvert kvartal. Honoraret reguleres jævnfør bestemmelserne i overenskomst

om almen praksis. Som følge heraf reguleres honoraret to gange årligt: den 1. april og den

1. oktober. Grundbeløbet reguleres med start fra 1. januar 2019.

§ 12 Aftalen er gældende fra den 1. august 2021.

§ 13 Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. i en

måned.

§ 14 Aftalen kan ændres uden opsigelse ved aftale mellem parterne.
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