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OK-Nyt – Praksis nr. 013-11 
 
 
Implementering af aftalen vedrørende tutorlæger.  
 
Per 1. maj 2011 er der indgået en aftale mellem de centrale parter om-
kring ændret vilkår for at virke som tutorlæge. For aftaler indgået efter 
01-05-2011 er følgende vilkår er aftalt:  
 

o Lønudgiften afholdes af regionen 
o Knækgrænsen forhøjes i det pågældende år med 200.400 kroner / 

12 (16.700) i 31.3.2008 niveau – i de måneder der har været ansat 
en uddannelsessøgende læge. 

o Tutorlægen afholder alle udgifter til etablering af arbejdsplads for 
uddannelsessøgende læge.  

 
Aftale mellem RLTN og FAPS om praktiserende speciallæger, der 
virker som tutorlæger 
”§ 1. Aftale om tutorlæger 
Aftalen vedrører praktiserende speciallæger, der af det regionale råd for 
lægers videreuddannelse, er godkendt som tutor for læger under uddan-
nelse til speciallæge, og som i en aftale med det regionale råd for lægers 
videreuddannelse forpligtiger sig til at fungere på nedenstående vilkår: 
 
§ 2. Tilladelse til at virke som tutorlæge 
Stk. 1. 
Praktiserende speciallæger kan virke som tutorlæger når det regionale 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 i speciallæger.  
 
Stk. 2 
Frekvensen i uddannelsesforløbet skal aftales for en periode af 5 år mel-
lem det regionale råd for lægers videreuddannelse, tutorlægen og regio-
nen hvor i praksis er beliggende ud fra det aktuelle behov. 
 
Stk. 3. 
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Side   2 Der indgås en individuel aftale mellem det regionale råd for lægers vide-
re uddannelse, tutorlægen og den region, hvori tutorlægens praksis er be-
liggende. RLTN og FAPS udarbejder en standard herfor baseret på nær-
værende aftale. Den individuelle aftale løber som udgangspunkt i 5 år og 
skal indeholde et minimum for antallet af uddannelsespladser i perioden.  
Aftalen kan forlænges efter aftale mellem parterne. 
 
Stk. 4. 
Der kan ikke i samme solopraksis samtidig være mere end én uddannel-
sessøgende læge i 6-månedersforløb. I solopraksis, der er etableret som 
delepraksis, skal alle læger være godkendt som tutorlæger. Antallet af 
samtidige uddannelseslæger i praksis kan ikke overstige antallet af klassi-
ficerede 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 uddannelsessø-
gende læge er tilknyttet praksis tilfalder tutorlægen, og knækgrænsen 
forhøjes i det pågældende år med 200.400 kroner/12 (16.700 kroner) i 
31/3-2008 niveau - i de måneder der har været ansat en uddannelsessø-
gende læge. 
 
Stk. 3. 
Speciallægen afholder alle udgifter til etablering af arbejdsplads for ud-
dannelsessøgende læge i speciallægepraksis. 
 
§ 4. Opbrudte uddannelsesforløb 
Stk. 1. 
Er et uddannelsesforløb afbrudt pga. barsel eller sydom afholder regionen 
fortsat lønudgiften når den uddannelsessøgende læge genoptager et ud-
dannelsesforløb. Øget omsætning i tutorlægens praksis i den periode den 
uddannelsessøgende læge er tilknyttet praksis tilfalder i disse tilfælde tu-
torlægen. Knækgrænsen forhøjes i forhold til i den periode den uddannel-
sessøgende læge er tilknyttet praksis med 16.700 kr. per måned (i 31-3-
2008 niveau). 
 
Stk. 2. 



 

Side   3 Det regionale råd for lægers videreuddannelse tildeler den pågældende 
tutorlæge uddannelsessøgende læge med mindst et halvt års varsel. 
 
§ 5 Krav til tutorlægen 
Stk. 1 
Tutorlægen skal give det regionale råd for lægers videreuddannelse og 
region besked, såfremt den uddannelsessøgende læge udebliver eller af-
bryder uddannelsesforløbet i utide i henhold til gældende regler om hånd-
tering af ”utilfredsstillende uddannelsesforløb”. 
 
Stk. 2. 
Tutorlægen har det pædagogiske ansvar for uddannelseslægens uddan-
nelse og deres virke i deres ansættelse, evaluering, indretning af klinik-
ken m.m. 
 
Stk. 3 
For at kvalitetssikre, at uddannelsesforløbet i tutorpraksis kommer om-
kring den af parterne aftalte brede og dybde i forhold til de ydelser, der 
udføres inden for specialet skal tutorlægen ved afregning af udførte ydel-
ser markere hvilke ydelser, der er udført af den uddannelsessøgende læ-
ge. 
 
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 forpligtiget til at orientere det regiona-
le råd for lægers videreuddannelse, såfremt det finder, at der er praktise-
rende speciallæger, hvis praksisforhold er så afvigende fra det sædvanli-
ge, at det ikke er hensigtsmæssigt, at de har uddannelsessøgende læge. 
Tutorlægen skal orienteres herom, og kan inden seks uger klage til speci-
allægesamarbejdsudvalget, såfremt lægen ikke finder, at samarbejdsud-
valgets begrundelse er rimelig. 
 
§ 6. Forsikring 
Stk. 1. 



 

Side   4 I den periode hvor det er tutorpraksis der tilrettelægger arbejdet for den 
uddannelsessøgende læge er tutorpraksis betragtes denne som arbejdsgi-
ver efter lovgivningen og må tegne de fornødne forsikringer.  
 
Stk. 2. 
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt i to forsikringer – en ulyk-
kesdel og en erhvervsdel. Tutorpraksis er således forpligtiget 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. behandlingsskader under 
10.000 kroner). Skader som følge af fejlbehandling over 10.000 kroner er 
dækket af patientforsikringsordningen.. 
 
§7 Ikrafttræden 
Stk.1. 
Aftalen træder i kraft den 1. maj 2011 og følger herefter overenskomstens 
opsigelsesvarsel. 
 
Stk. 2 
Parterne har aftalt, at der laves en midtvejsevaluering for at sikre, at afta-
len 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 indgået aftaler om, at fungere som tutorlæger fortsætter i den af-
talte perioden.” 
 
11. Aftalens løbetid  
Parterne er enige om, at overenskomsten med de ændringer, der følger af 
nærværende aftale, træder i kraft den 1. maj 2011.   
 
Parterne er enige om, at næste forhandling af overenskomsten på uopsagt 
grundlag bør være gennemført til ikrafttræden den 1. oktober 2014 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Winsløw  
 
  
 


