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Region Midtjylland refunderer udgifterne til anskaffelse af ny elektroder/pads, hvis hjertestarteren er
blevet kaldt ud af Region Midtjyllands AMK-vagtcentral. Men der ydes ikke refusion til Batterier, Service,
Opdatering eller Udlæsning.
Dette gælder kun for de ejere af hjertestartere, der har registreret deres hjertestarter i Trygfondens
hjertestarter-database, og det er kun ejerne selv, der kan få pads refunderet jf. beslutning i Danske
Regioner.
Da der er så mange forskellige hjertestartere på markedet og tilsvarende forskellige elektroder/pads skal
ejeren af hjertestarteren selv indkøbe nye pads og derefter søge refusion hos Præhospitalet.
Via www.Virk.dk kan privatpersoner og foreninger indsende fakturaer til Præhospitalet (eller andre
offentlige instanser) med henblik på refusion.
Nedenstående vejledning vil kunne hjælpe til, at bruge hjemmesiden www.Virk.dk:

1. Åben hjemmesiden www.Virk.dk
2. Tryk på fakturablanketten, som ligger under mest anvendte indberetninger.
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3. Læs de 5 punkter under trin for trin. Herefter tryk på Start-ikonet.

4. Tast Præhospitalets EANnummer 5798 0027 64 956.

Du har mulighed for, at bruge NemID/Digital Signatur, men det er ikke nødvendigt.
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5. Indtast den mail, som du gerne vil modtage kvitteringen på, og tryk på ikonet Opret Faktura.

6. Tast Præhospitalets adresse.
Præhospitalet
Olof Palmes Allé 34
8200 Århus N
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7. Herefter vælger du leverandørtype.

Tast dine egne/forenings/virksomhedens oplysninger og CVR-nummer (hvis du er i tvivl om CVR
nummeret, kan gå ind på CVR-registerets hjemmeside www.cvr.dk).

8. Scroll lidt ned på siden og indtast fakturaoplysninger.
Leveringsdato er den dato, hvor hjertestarteren har været i brug.

Fakturanummeret bestemmer du selv.
I personreference skal stå, hvilken sagsbehandler, du har talt med fra Præhospitalet.
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9. Scoll lidt længere ned på siden og indtast beskrivelsen, antal og pris på de indkøbte pads.

Tryk derefter på Beregn samlet pris.

10. Indtast betalingsdatoen (gerne ca. 30 dage, da det tager ca. 7 dage, at oprette en ny leverandør).

Indtast hvordan du/foreningen/virksomheden ønsker refusionen udbetalt.
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11. Til brug for revision vil vi – hvis det er muligt – have indscannet faktura for køb af nye pads
medsendt – enten i pdf – eller i tif. format.

Ved personfølsomme oplysninger, skal du markere Ingen personfølsomme oplysninger (vi kan ikke
se dit Cpr-nummer på fakturaen), hvis dette ikke allerede er markeret.

12. I beskedfeltet bedes du anføre hvor og hvornår hjertestarteren var i brug.

Tryk på Næste – og fakturaen bliver vist inden afsendelse.

Vi håber vejledningen har været til gavn, og siger mange tak for hjælpen med hjertestarteren.
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