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Vejledning til praksisamanuensis vedr. transportgodtgørelse til obligatoriske
kurser
Kære uddannelseslæge
Når du som praksisamanuensis i fase 2 og 3 deltager i obligatoriske teoretiske kurser
og aflønnes af Regionen Hovedstaden har du mulighed for at få transportgodtgørelse
direkte fra Region Hovedstaden (gælder fra 1. september 2014).
Tabel 1 Obligatoriske kurser

Fase 2:
• Temadag (2-3 dage )

•Specialespecifikt kursus (5 dage )
•Forskningstræning (17 dage )
•SOL II (4 dage )
• Netværksmøde a 2 timer (2-3 gange)

Fase 3:
• Temadag (5 dage )

•Specialespecifikt kursus (6 dage )
•SOL III (4 dage )
•Supervision a 3 timer (10 gange)”

Ved kørsel i egen bil skal du selv udfylde kørselsskabelonen digitalt samt udskrive og
underskrive skabelonen og få tutorlægen til at underskrive som anviser (egen leder).
Herefter skanner du det underskrevne bilag ind og mailer det til lønkonsulent
Pia.Hansen.01@regionh.dk. Blanketten kan også sendes adressen næste side med att.
Lønkonsulent Pia Hansen.
Du vil herefter modtage refusion (kilometergodtgørelse – lav sats) sammen med din
løn fra Region Hovedstaden. Se evt. bilag A for eksempel på udfyldt skabelon til
kørsel.

Hovedreglen er, at tjenesterejsens længde beregnes med tjenestestedet som udgangspunkt både ved start og ved afslutning.
Der kan højst ydes godtgørelse for det antal kilometer, der rent faktisk er kørt i
forbindelse med tjenesterejsen. Det vil sige, at der kun ydes kørselsgodtgørelse for det
antal kilometer, der er kørt ud over det, der normalt ville være kørt mellem hjem og
tjenestested.
Der kan ikke ydes godtgørelse for flere kilometer, end der ville være kørt, hvis
tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet.
Der ydes ikke kørselsgodtgørelse mellem hjem og tjenestested.
Hvis den ansatte normalt ikke kører i egen bil, men har ”lånt” en bil til tjenesterejsen,
kan tjenestestedet bestemme, at der skal ske kompensation for de kørte kilometer uden
reduktion samt tilladelse, hvis rejsen påbegyndes fra egen bopæl.
Ved anvendelse af offentlig transport skal du udfylde og underskrive udlægsblanketten
og få tutorlægen til at underskrive den som anviser (egen leder). Hvis du har købt rejsen
digitalt, herunder rejsekort eller sms-billetter skal du vedhæfte kopi af kontoudtog og
eller bankudskrift som originalbilag samt notere at de er købt digitalt. Du skal scanne
den udfyldte blanket og bilag ind og maile det til
økonomiteamet i Center for HR og Uddannelse: oekonomi.center-for-hr@regionh.dk
Når du er i fase 2, skal du anføre U-37170-11-10-05-27 som PSP på udlægsblanketten,
og når du er i fase 3, skal du anføre U-37170-11-10-05-28 som PSP på udlægsblanketten.
Når du har haft et udlæg til transport, skal du anvende blanketten ”Udbetalingsbilag”.
Når du har haft kørsel i egen bil, skal du anvende blanketten ”Kørselsgodtgørelse”.
Begge bilag finder du på vore hjemmeside under ”Region Hovedstaden – Til fase 2 og
fase 3 læger i almen praksis”
https://www.laegeuddannelsen.dk/blanketter.aspx

Side 2

Eksempel på udfyldt kørselsblanket.

Side 3

Eksempel på udfyldt udlægsblanket.

