
 
 

 

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RLTN
c/o Danske Regioner 
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 
Tlf. 35 29 81 00  

 

 

 

RETTET ‐ OK‐Nyt – Praksis nr. 006‐18 
 

I forlængelse af OK‐Nyt 043‐17 ‐ Tidligere ikrafttrædelse af del vedrørende 

tutorlægekontrakter  i forhandlingsaftalen for speciallægehjælp af 2. ok‐

tober 2017 ‐ fremgår neden for den reviderede aftale, der trådte  i kraft 

15. december 2017. 

 

Protokollat af den 31-03-2011 om tutorlægeordning som ændret 
ved forhandlingsaftale af 02-10-2017 (§2 stk. 3) 

 
Der er indgået følgende aftale mellem parterne: 
 
”§ 1. Aftale om tutorlæger 
Aftalen vedrører praktiserende speciallæger, der af det regionale råd 
for lægers videreuddannelse, er godkendt som tutor for læger under 
uddannelse til speciallæge, og som i en aftale med det regionale råd 
for lægers videreuddannelse forpligter sig til at fungere på nedenstå-
ende vilkår: 
 
§ 2. Tilladelse til at virke som tutorlæge 
Stk. 1. 
Praktiserende speciallæger kan virke som tutorlæger når det regio-
nale råd for lægers videreuddannelse har givet tilladelse. Længden af 
ophold i speciallægepraksis vil svare til de til enhver tid gældende 
bestemmelser i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger. 
 
Stk. 2 
Frekvensen i uddannelsesforløbet skal aftales for en periode af 5 år 
mellem det regionale råd for lægers videreuddannelse, tutorlægen og 
regionen, hvor i praksis er beliggende, ud fra det aktuelle behov. 
 
Stk. 3. 
Der indgås en individuel aftale mellem det regionale råd for lægers 
videreuddannelse, tutorlægen og den region, hvori tutorlægens prak-
sis er beliggende. RLTN og FAPS udarbejder en standard herfor ba-
seret på nærværende aftale. Den individuelle aftale løber i maksi-
malt 5 år og skal indeholde et minimum for antallet af uddannelses-
pladser i perioden. Aftalen er personlig og kan ikke overdrages 
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Side   2 ved salg af praksis. Ved aftalens udløb efter 5 år, skal hvervet 
som tutorlæge genopslås.  
 
Et salg skal af praksis med tutorlægekontrakt skal som udgangs-
punkt varsles med 6 måneder til det regionale råd for lægers vi-
dereuddannelse, således at tutorlægekontrakter kan genopslås. 
 
Stk. 4. 
Der kan ikke i samme solopraksis samtidig være mere end én uddan-
nelsessøgende læge i 6-månedersforløb. I solopraksis, der er etable-
ret som delepraksis, skal alle læger være godkendt som tutorlæger. 
Antallet af samtidige uddannelseslæger i praksis kan ikke overstige 
antallet af klassificerede læger i praksis, der opfylder betingelserne 
som tutorlæger. 
 
§ 3. Finansiering 
Stk. 1. 
Lønudgiften til den uddannelsessøgende læge betales af regionen. 
 
Stk. 2. 
Øget omsætning i tutorlægens praksis, i den periode den uddannel-
sessøgende læge er tilknyttet praksis tilfalder tutorlægen, og knæk-
grænsen forhøjes i det pågældende år med 231.104 kroner/12 
(19.259 kroner) (niveau 01-10-2017) i de måneder der har været an-
sat en uddannelsessøgende læge. 
 
Stk. 3. 
Speciallægen afholder alle udgifter til etablering af arbejdsplads for 
uddannelsessøgende læge. 
 
§ 4. Opbrudte uddannelsesforløb 
Stk. 1. 
Er et uddannelsesforløb afbrudt pga. barsel eller sygdom, afholder 
regionen fortsat lønudgiften når den uddannelsessøgende læge gen-
optager et uddannelsesforløb. Øget omsætning i tutorlægens praksis 
i den periode, den uddannelsessøgende læge, er tilknyttet praksis til-
falder i disse tilfælde tutorlægen. Knækgrænsen forhøjes i forhold til 
i den periode, den uddannelsessøgende læge er tilknyttet praksis, 
med 19.259 kr. per måned (niveau 01-10-2017). 
 
Stk. 2. 
Det regionale råd for lægers videreuddannelse tildeler den pågæl-
dende tutorlæge uddannelsessøgende læge med mindst et halvt års 
varsel. 



 

Side   3  
§ 5 Krav til tutorlægen 
Stk. 1 
Tutorlægen skal give det regionale råd for lægers videreuddannelse 
og regionen besked, såfremt den uddannelsessøgende læge udebliver 
eller afbryder uddannelsesforløbet i utide i henhold til gældende reg-
ler om håndtering af ”utilfredsstillende uddannelsesforløb”. 
 
Stk. 2. 
Tutorlægen har det pædagogiske ansvar for uddannelseslægens ud-
dannelse og deres virke i deres ansættelse, evaluering, indretning af 
klinikken m.m. 
 
Stk. 3 
For at kvalitetssikre, at uddannelsesforløbet i tutorpraksis kommer 
omkring den af parterne aftalte bredde og dybde i forhold til de ydel-
ser, der udføres inden for specialet, skal tutorlægen ved afregning af 
udførte ydelser markere hvilke ydelser, der er udført af den uddan-
nelsessøgende læge. 
 
Stk. 4. 
Instruktionsbeføjelsen i den periode, den uddannelsessøgende læge 
er i speciallægepraksis, udføres af tutorlægen i overensstemmelse 
gældende love og overenskomsten om speciallægehjælp. Tutorlægen 
er overordnet læge i forhold til den uddannelsessøgende læge såvel i 
faglig henseende som i henseende til arbejdets tilrettelæggelse og i 
forhold til patienterne. 
 
Stk. 5. 
Speciallægesamarbejdsudvalget er forpligtet til at orientere det regi-
onale råd for lægers videreuddannelse, såfremt det finder, at der er 
praktiserende speciallæger, hvis praksisforhold er så afvigende fra 
det sædvanlige, at det ikke er hensigtsmæssigt, at de har uddannel-
sessøgende læge. Tutorlægen skal orienteres herom og kan inden 
seks uger klage til speciallægesamarbejdsudvalget, såfremt lægen 
ikke finder, at samarbejdsudvalgets begrundelse er rimelig. 
 
§ 6. Forsikring 
Stk. 1. 
I den periode, hvor det er tutorpraksis, der tilrettelægger arbejdet for 
den uddannelsessøgende læge, er tutorpraksis at betragte som ar-
bejdsgiver efter lovgivningen og må tegne de fornødne forsikringer.  
 
Stk. 2. 



 

Side   4 Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt i to forsikringer – en 
ulykkesdel og en erhvervsdel. Tutorpraksis er således forpligtet til at 
tegne de fornødne arbejdsskadeforsikringer, der dækker situationer, 
hvor den uddannelsessøgende læge kommer til skade under arbejdet. 
Derudover skal tutorpraksis tegne en ansvarsforsikring, der dækker 
skader som den uddannelsessøgende læge forårsager (tingskader og 
de skader, der ikke er dækket af patientforsikringsordningen dvs. be-
handlingsskader under 10.000 kroner). Skader som følge af fejlbe-
handling over 10.000 kroner er dækket af patientforsikringsordnin-
gen. 
 
§ 7 Ikrafttræden 
Stk.1. 
Aftalen træder i kraft den 01-05-2011 og følger herefter overenskom-
stens opsigelsesvarsel. 
 
Stk. 2 
Parterne har aftalt, at der laves en midtvejsevaluering for at sikre, at 
aftalen virker efter hensigten. Såfremt det viser sig, at der ikke er 
indgået de forventede aftaler med tutorlægerne, kan aftalen opsiges 
af en af parterne. Allerede indgåede aftaler om at fungere som tutor-
læger fortsætter i den aftalte periode.” 
 

 

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Mørck Jarl   

 

   

 

   

 

 


