
Side 1 

Allonge til aftale om praktiserende lægers selvstændige konsulentydel-
ser på hospitaler i Region Hovedstaden under den aktuelle COVID-19- 
epidemi 

§ 1. Formål

Formålet med allongen er at udvide det aftalte område til, at praktiserende læ-
ger også kan varetage selvstændige konsulentydelser på hospital i form af læ-
gebehandling af flygtninge fra Ukraine, der har brug for akut behandling i hen-
hold til sundhedslovens § 8 og § 80, stk. 1 samt bekendtgørelse om ret til sy-
gehusbehandling m.v. § 5. 

§ 2. Allongen dækningsområde og information om allongen

Allongen omfatter praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedsta-
den og speciallæger i almen medicin, der er ansat i almen praksis i Region 
Hovedstaden.  

Stk. 2 

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden informerer de praktiserende læger 
i regionen om muligheden for at varetage selvstændige konsulentydelser ift. 
flygtninge fra Ukraine. Det er frivilligt for den enkelte at deltage.  

§ 3 Praktiske forhold

Konsulentydelser varetages på fremskudte akutklinikker for tiden beliggende 
på Amager, Nørrebro, i Skovlunde og i Hillerød. 

Stk. 2 

Konsulentydelser varetages på hverdage i tidsrummet kl. 16-20. En vagt er på 
minimum 4 timer.  

Stk. 3 

Læger, der ønsker at varetage konsulentydelser, skal kontakte: 

Didde Marie Paludan, tlf. 20 52 95 02  
eller e-mail: fremskudt-laegeklinik.akutberedskabet@regionh.dk. 

Stk. 4 

Det aftales konkret, hvor og hvornår konsulentydelserne varetages som be-
skrevet ovenfor.  
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Side 2

Stk. 5 

Region Hovedstaden er ansvarlig for, at der i nødvendigt omfang er tolk til 
stede.  

§ 4. Øvrige forhold

For alle øvrige forhold henvises til aftale om praktiserende lægers selvstæn-
dige konsulentydelser på hospitaler i Region Hovedstaden under den aktuelle 
COVID-19-epidemi. 

§ 5. Allongens gyldighed

Allongen træder i kraft, når begge parter har underskrevet den. 

§ 6. Opsigelsen af allongen

Allongen kan opsiges af begge parter med 7 dages varsel. 

For Region Hovedstaden 

Den  

For PLO-Hovedstaden 

Den   8/4-2022  

________________________ ________________________ 


