
PRAKTISERENDE 

LÆGERS 

ORGANISATION H
Region 
Hovedstaden 

Aftale om praktiserende lægers selvstændige konsulentydelse på hospitaler i Region Hovedstaden under 

den aktuelle COVID-19-epidemi 

§ 1 Aftalens parter m.v.

Aftalen er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. 

Stk. 2 

Aftalen omfatter praktiserende læger i Region Hovedstaden. 

§ 2 Dækningsområde og information om aftalen

Aftalen vedrører praktiserende lægers selvstændige konsulentydelse på hospitaler i Region Hovedstaden 

under den aktuelle COVID-19-epidemi mhp. aflastning af hospitalerne. Konsulentarbejdet omfatter 

behandling af patienter med almenmedicinske tilstande, der behandles i hospitalsregi under Covid-19-

epidemien. 

Stk. 2 

PLO-Hovedstaden orienterer deres medlemmer om muligheden for at yde selvstændig konsulentbistand. 

Stk. 3 

Det er frivilligt for den enkelte læge, om lægen vil virke som selvstændig konsulent. 

§ 3. Praktiske forhold

Læger, der ønsker at yde selvstændig konsulentbistand, retter henvendelse til hospitalet. Se bilag 1 for 

konkret kontaktinformation. Bilag 1 opdateres løbende. 

Stk. 2 

Det aftales konkret mellen den enkelte læge og hospitalet, på hvilke dage lægen yder bistand som 

konsulent. En vagt er på minimum 4 timer og maksimum 8 timer. 

Stk. 3 

En aftalt vagt kan ikke aflyses fra opdragsgivers side med< 48 timers varsel. 

Stk. 4 

Får lægen forfald til en aftalt vagt, modtager lægen ikke honorar. 
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Når lægen yder konsulentbistand, på en afdeling sker dette efter retningslinjer fra den ansvarshavende 

overlæge i afdelingen, hvor lægen yder bistand. 

Stk. 5 

Der skal ske dokumentation for hver patient i SP. Anvendelse af SP skal ske via sekretærbistand. 

§ 4 Tavshedspligt m.m.

Lægerne er omfattet af tavshedspligt efter Forvaltningslovens § 27, jf. Straffelovens § 152 ff. Tavshedspligten 

ophører ikke efter endt konsulentbistand. 

§ 5 Honorering

På hverdage i tidsrummet kl. 8:00-18:00 er konsulenttaksten 1.096, 77 kr. pr. time. 

Fra kl. 18:00 til kl. 08:00 på hverdage samt lørdage, søndage og søgnehelligdage er konsulenttaksten 

1.327,94 kr. pr. time. 

Stk. 2 

Honoraret udbetales efter aftale med lægen til lægens Nem Konto eller til et af lægen oplyst CVR-nummer. 

§ 6. Aftalens gyldighed

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2022, medmindre andet aftales mellem parterne. 

§ 7. Opsigelse af aftalen

Aftalen udløber den 31. maj 2022. Aftalen kan af begge parter opsiges med 14 dages varsel. 

For Region Hovedstaden For PLC-Hovedstaden 

Den  7/1-2022
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