
Hvad er de vigtigste forskelle mellem aftalerne?
Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Midtjylland
Invitationer sendes til 

sygehusdirektion, som giver svar 

indenfor 14 dage

Invitationer sendes til 
sygehusdirektion, som giver svar 
indenfor 14 dage

Invitationer sendes til 
sygehusdirektion, som giver svar 
indenfor 14 dage. Ledelsen på 
sygehuset kan uddelegere opgaven til 
afdelingschefen

Invitationer sendes til afdelingschefen Invitationer sendes til 

sygehusdirektion, som giver svar 

indenfor 14 dage. Ledelsen på 

sygehuset kan uddelegere opgaven til 

afdelingschefen. Bemærk en række 

”mindre” arrangementer er omfattet 

af en ”bagatelgrænse” (eks. korte gå-

hjem-møder for interesserede)
I nogle tilfælde skal tilknyttes et 

deltagergebyr, hvis ikke omfattet af 

bagatelgrænsen fastlagt af regionen

Kun i helt særlige tilfælde kan 
parterne aftale evt. deltagergebyr

Kun i helt særlige tilfælde kan 
parterne aftale evt. deltagergebyr

Aldrig deltagergebyr Aldrig deltagergebyr

Sygehusene vil selv betale for 

deltagers transport og overnatning 

ved virksomheders egne 

arrangementer

Virksomheder kan betale for transport 
og overnatning

Virksomheder kan betale for transport 
og overnatning

Virksomheder kan betale for transport 

og overnatning

Virksomheder kan betale for transport 

og overnatning

Sygehuset er afsender ved 

arrangementer på sygehuset. 

Sponsorater tilladt – skal fremgå af 

invitationer

Sygehuset er afsender ved 
arrangementer på sygehuset. 
Sponsorater tilladt – skal fremgå af 
invitationer

Sygehuset er afsender ved 
arrangementer på sygehuset. 
Sponsorater tilladt – skal fremgå af 
invitationer

Virksomheder kan være afsender ved 

arrangementer på sygehuset. Ledelsen 

tager aktiv stilling, om sygehuset vil 

være medarrangør

Sygehuset er afsender ved 

arrangementer på sygehuset. 

Sponsorater tilladt – skal fremgå af 

invitationer

Møder (såsom eks. 

lægemiddelkonsulentmøder) er ikke 

eksplicit omfattet af aftalen – men 

fortsat tilladt

Møder (såsom eks. 
lægemiddelkonsulentmøder) er ikke 
eksplicit omfattet af aftalen – men 
fortsat tilladt

Møder (såsom eks. 
lægemiddelkonsulentmøder) er ikke 
eksplicit omfattet af aftalen – men 
fortsat tilladt

Møder (såsom eks. 

lægemiddelkonsulentmøder) er 

omfattet af aftalen – og fortsat tilladt

Møder (såsom eks. 

lægemiddelkonsulentmøder) er ikke 

eksplicit omfattet af aftalen – men 

fortsat tilladt

Advisory boards er ikke eksplicit 

omfattet af aftalen – men fortsat 

tilladt

Advisory boards er omfattet af aftalen 
– og fortsat tilladt. Afdelingschefen 
godkender, at sundhedspersonen kan 
deltage

Advisory boards er omfattet af aftalen 
– og fortsat tilladt. Afdelingschefen 
godkender, at sundhedspersonen kan 
deltage

Advisory boards er omfattet af aftalen 

– og fortsat tilladt. Afdelingschefen 

godkender, at sundhedspersonen kan 

deltage

Advisory boards er omfattet af aftalen 

– og fortsat tilladt. Sygehusdirektionen 

godkender, at den ansatte kan deltage

Hvem: Sygehusansatte 

sundhedspersoner

Hvem: Sygehusansatte 
sundhedspersoner

Hvem: Sygehusansatte 
sundhedspersoner

Hvem: Sygehusansatte 

sundhedspersoner

Hvem: Alle ansatte i regionen

Note: Bemærk terminologien er forskellig i de enkelte aftaler – uagtet at de i praksis betyder det samme. Eks. anvendes i nogle aftaler ordet ”sygehus” og i andre ”hospital” – tilsvarende for ordene ”ledelse” og ”direktion”. 
For overskuelighedens skyld er terminologien ensartet i denne oversigt. I tilfælde af fortolkningsmæssige spørgsmål er det altid aftalerne der gælder.


