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Punkt nr. 24 

Aftaler med praktiserende speciallæger om tutorlægepraksis 



 

Aftale om praksisophold for speciallæger i Hovedud-
dannelsesforløb 
Mellem Region Midtjylland Primær Sundhed, Det Regionale Råd for Læ-
gelig Videreuddannelse og  
 
Speciallæge    
 
Ydernummer    
 
 
indgås følgende aftale om ansættelser af speciallæger i Hoveduddannel-
sesforløb i speciallægens praksis. 
 
Aftalen vedrører ansættelse af yngre læger normalt i perioder af 6 må-
neders varighed som led i lægens hoveduddannelse. 
 
Aftalens grundlag er aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg 
og Foreningen af Speciallæger af 11. december 2002 om praktiserende 
speciallæger, der virker som tutorlæger. 
 
Ved aftalen forpligter Videreuddannelsesregion Nord sig til – som led i 
de yngre lægers fordeling til speciallægepraksis – at tildele praksis mi-
nimum ét ansættelsesforhold á 6 måneder hvert aftaleår. 
 
Oplysninger om hvilke læge der tilgår praksis, samt oplysninger om til-
trædelsesdato meddeles normalt praksis 1½ år før tiltræden. 
 
Lønudbetaling, forsikring og anden personaleadministration knyttet til 
ansættelsen af speciallæger i Hoveduddannelsesforløb varetages af Re-
gion Midtjylland. Praksis andel af lønudgiften (1/3) opkræves af regio-
nen hos praksis. 
 
Ved længere tids fravær (sygdom, barsel mv.) hvor uddannelseslægen 
ikke er til stede i praksis, opkræves ingen lønandele. 
 
Løftet af speciallægehonoreringens knækgrænser med 200.000 kr. gen-
nemføres uafhængigt af det faktiske antal måneder, der er ansat ud-
dannelsesamanuensis i praksis. 
 
Som led i aftalen ydes et tilskud på xxx.xxx kr. til delvis dækning af do-
kumenterede udgifter ved etablering af arbejdsplads til amanuensis.  
 
Det er i aftalen forudsat, at uddannelsenslægen under sin ansættelse bi-
drager til praksis indtjening. Indtægterne herved tilfalder praksis. Ind-
tjeningen forudsættes at have et omfang – opgjort over det samlede an-
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sættelsesforløb – der dækker tutorlægens faktiske udgifter samt en rimelig honorering af tu-
torlægens tidsforbrug til undervisning. 
Der tilbydes tutorlægen supplerende pædagogisk uddannelse med henblik på varetagelse af 
rollen som vejleder. 
 
Aftalen er gældende for 5 år fra 1. januar 2007. Det første år betragtes dog som en prøveperi-
ode i hvilken opsigelse fra begge sider kan ske med varsel på 6 måneder. 
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 Aftale om praksisophold for speciallæger i Hoveduddannelsesforløb 
 
Vedlagt fremsendes kontrakt om ansættelse af speciallæger i Hoved-
uddannelsesforløb i din speciallægepraksis. 
 
Aftalen er baseret på aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsud-
valg og Foreningen af Speciallæger af 11. december 2002 om prakti-
serende speciallæger, der virker som tutorlæger med enkelte tilføjel-
ser og præciseringer. 
 
Der er bl.a. angivet mulighed for tilskud til etablering af arbejdsplads 
for den yngre læge. Såfremt ansættelsen af speciallæger i Hoved-
uddannelsesforløb i din praksis medfører udgifter til indretning af en 
arbejdsplads, kan der ydes tilskud til dækning af dokumenterede ud-
gifter op til 125.000 kr. pr. praksis. 
 
Anmodning om dækning af etableringsomkostninger indsendes til 
Primær Sundhed, Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, 
bilagt dokumentation. 
 
I de første år vil vi følge tæt med i forløbene og fra sekretariatets 
støtte op om uddannelsen både organisatorisk og pædagogisk. 
 
Har I problemer med et konkret forløb, kan I kontakte Det Regionale 
Råd for Lægelig Videreuddannelses sagsbehandler i specialet: 
 
Tina Hjardgaard Iversen 
Tina.hjardgaard@stab.rm.dk 
Tlf.: 87 28 48 30 
 
Kan I tiltræde aftalen, bedes I returnere det ene eksemplar i under-
skrevet stand. 
 
Vi ser frem til et positivt samarbejde om denne nyskabelse i special-
lægeuddannelsen. 
 
Venlig hilsen 
 
Claus Meldgaard 
Primær Sundhed 
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