
 

 

Aftale om udførelse af ledsagelse ved hjemtransport meldt af det 

præhospitale beredskab. 

 

Aftale parter 

Aften er indgået mellem Region Nordjylland og Læsø Kommunes Døgnpleje, og betragtes som 

en udmøntning af aftalerne indgået i den gældende bilaterale sundhedsaftale. 

 

Aftaleperioden 

Aftalen træder i kraft fra 1. maj 2011 og er gældende indtil der vedtages ny sundhedsaftale. For 

at sikre regional implementering af aftalen lægges den i PRI – www.pri.rn.dk 

 

Myndighedsansvar og erstatningsansvars i øvrigt 

 

Region Nordjylland har myndighedsansvaret for ledsaget hjemtransport af patienter efter endt 

sygehusbehandling, i det tilfælde hvor det vurderes nødvendigt, men hvor der ikke er behov for 

liggende patienttransport. Regionen er derfor overfor patienterne ansvarlig for alle forhold der 

er omfattet af denne aftale. 

 

Læsø Kommunes Døgnpleje er dog overfor Region Nordjylland ansvarlig efter dansk rets  

almindelig regler om erstatningsansvar, for fejl begået af Læsø Kommune Døgnplejes ansatte, i 

forbindelse med opfyldelsen af denne aftale. 

 

Opgaver og Betingelser 

Læsø Døgnpleje påtager sig mod betaling, at ledsage disse patienter på sejlturen  

mellem Frederikshavn og Læsø. Opgaven varetages af ansatte i Læsø Døgnpleje med erfaring 

fra tilsvarende arbejde1. 

 

Læsø Døgnplejes opgave begynder, når patienten modtages ved taxaen på færgeterminalen i 

Frederikshavn og afsluttes, når patienten har taget plads i taxaen på færgeterminalen på Læsø. 

 

Region Nordjylland sikrer, patients transport til færgelejet i Frederikshavn og færgelejet på 

Læsø til bopælen ved bestilling og betaling af taxakørsel eller anden transport. Kørselskontoret 

på det sygehus, hvor patienten er indlagt, har ansvaret for bestilling af transporten. 

 

Hjemtransport vil primært ske, som aftalt i regi af sundhedsaftalerne, med færgeafgangene kl. 

07:50 og 11:30 

 

For at Læsø Døgnpleje kan stille personale til rådighed og herunder overholde  

arbejdstidsreglerne, skal anmodningen om ledsagelse ske hurtigst muligt til Læsø Døgnpleje 

på 98 49 14 22. 

 

Der aflønnes for det anvendte tidsforbrug dog minimum 4 timer, med en pris på 306,42 kr. i 

timen fra kl. 7.00-17.00 og 399,56 kr. fra kl. 17.00-7.00. Begge priser på 2015-niveau.  

 

                                                           
1 Faguddannet eller tillært personale 

http://www.pri.rn.dk/
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Timeprisen udgøres af den årligt beregnede fritvalgspris. Læsø Kommune orienterer Region 

Nordjylland om den gældende pris forud for den første opkrævning. 

 

Regionen afkræves derudover altid gældende ø-billettakst for både patient og ledsager. Læsø 

Kommune er ansvarlig for køb af billet. 

 

Læsø Kommune sender regningen til Region Nordjylland efter hver transport. 

Regningen sendes til elektronisk faktura til Præhospitalt Beredskab, Sønder Sovvej 3 E, 9000 

Aalborg, EAN nr.: 5798003281889 

 

Udgiften fra Læsø Kommune konteres i første omgang på den Præshospitalt Beredskabs  

kontoplan. Herefter udsendes faktura til det pågældende sygehus for den aktuelle aktivitet. Det 

er et tillæg til en siddende patienttransport. 

 

Genforhandling 

Regionens statistiske oplysninger tilsiger, at det gennemsnitlige omfang af opgaver er ca. 1 

månedlig ledsaget patienttransport. Såfremt dette ændrer sig væsentlig - skal aftalen  

genforhandles. 

 

Aftalen kan i øvrigt justeres løbende mellem begge parter og ligesom sundhedsaftalerne sker 

opfølgning i kontaktudvalg og i Den Politiske Styregruppe. En part er dog alene forpligtet til at 

acceptere ændringer, hvis ændringer er begrundet i udefrakommende forhold, som f.eks. æn-

dringer i færgens fartplan, nyansættelse o. lign. 

 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 
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