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Aftale mellem YL og Aarhus Uni v ersi t et, Institut for Ret smedicin om 

h onoreringafbagvagt for speciallæger 

§ 1. Aftalens område 

Stk. 1. Aftalen omfatter speciallæger ved Institut for Retsmedicin, som indgår i bag

vagtordningen. Aftalen er indgået i henhold til cirkulære om decentrale arbejdstidsaf

taler af 6. oktober 1999 (CIR nr. 151 af 06/10/1999). 

Stk. 2. §§ 2-7, 10-11 samt 14 i aftale mellem YL og Aarhus Universitet, Institut for Rets

medicin om honorering for forvagt (rådighedsvagt) er også gældende for bagvagten. 

§ 2. Bagvagt 

Stk.1. Vagten er organiseret sådan, at en speciallæge i bagvagt uden for normal ar

bejdstid står til rådighed for opkald fra vagtbærende ikke-speciallæge i forvagt. Opga

ven løses i form af telefonisk rådgivning og vejledning til forvagten. Der kan i mindre 

omfang forventes fremmøde ved mere komplicerede sager og afhængig af forvagtens 

kompetenceniveau. 

§ 3. Deltagelse i ordningen 

Stk. 1. Det er frivilligt at deltage i bagvagtordningen. Speciallæger som ønsker at del

tage i bagvagtordningen skal senest 1 måned inden de indtræder meddele Institut for 

Retsmedicin, at de ønsker at deltage i ordningen. Ønsker speciallægen at udtræde af 

ordningen, skal dette meddeles Institut for Retsmedicin med et varsel på 3 måneder. 

§ 4. Funkti onst i llæg 

Stk. 1. Til de i bagvagten indgående speciallæger, der er ansat under Statsobducenturet 

til i dagtiden at udføre rekvireret arbejde, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 

25.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget ydes så længe den pågældende 

speciallæge indgår i bagvagtordningen. 
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§ 5. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 

Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021. 

Stk. 2. Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til ud

gangen af en måned. 

Aarhus, den 8.12. 2020 

Aarhus Universitet MJ.i;,.g� 
Helga Schultz Christian Lindholst 

Formand Institutleder 




