
HVORDAN SKAL  
DIN PRAKSIS 
UDVIKLE SIG?

Er du klar til uddannelseslæger? Skal din praksis vokse, eller overvejer du at afvikle?
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Skal min praksis 
uddanne 
uddannelses- 
læger? 

Som praktiserende læge kan du efter et kort kursus af nogle dages varighed 
søge regionen om lov til at fungere som tutorlæge og have uddannelseslæ-
ger ansat i din praksis. Almen praksis deltager i uddannelsen af læger i klinisk  
basisuddannelse, introduktionsstilling og hoveduddannelse i almen medicin. 
Som tutorlæge kan du således bidrage til uddannelsen af de fremtidige almen-
medicinere – og du kan have glæden af unge, dygtige kolleger, der kan bidrage 
med frisk energi til din praksis eller måske på sigt overtage din praksis. 

Ønsker du, at 
din virksomhed 
skal vokse?  

Du kan læse mere i overenskomstens § 16, stk. 8, og § 20

Er du på vej på 
pension eller 
overvejer du at 
sælge praksis?  

Hvis du overvejer at gå på pension, så er en mulighed at lave en generations-
skifteaftale – det er noget, du skal ansøge Samarbejdsudvalget om, medmindre 
din praksis ligger i et område, som praksisplanen har udpeget som lægedæk-
ningstruet. Her ansætter du en speciallæge i almen medicin, og efter 6 må-
neders ansættelse kan I indgå i kompagniskabspraksis i op til 5 år, inden du 
ophører i praksis. Du kan også overveje at søge Samarbejdsudvalget i regionen 
om at have et lavere patientantal. 

Du kan læse mere i overenskomstens § 19 og § 7, stk. 3

Så er det en mulighed at ansætte en speciallæge i almen medicin i en ledig 
lægekapacitet. Det har du ret til i indtil et år. Ønsker du at fortsætte med en 
ansat læge i den ledige kapacitet efter et år, skal du søge Samarbejdsudvalget 
om tilladelse hertil. En anden mulighed for at få din virksomhed til at vokse er 
også fra regionen at erhverve op til 6 kapaciteter på op til 6 praksisadresser. 
Alternativt kan du udvide din praksis ved at indgå aftale med en kompagnon, 
fx ved ansøgning om 0-ydernummer eller opkøb af anden praksis. 
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Har du brug for 
aflastning i 
din praksis?   

Med baggrund i relevant bibeskæftigelse eller sygdom, som påvirker din ar-
bejdsevne, har du mulighed for at søge tilladelse hos samarbejdsudvalget i din 
region til at have en delepraksis - det kan man gøre ved sygdom hos dig eller 
i din nære familie, eller hvis du varetager en anden relevant faglig funktion, fx 
noget fagpolitisk arbejde, ved siden af. Hvis du fx underviser eller arbejder som 
kommunallæge eller praksiskonsulent, kan du også søge Samarbejdsudvalget 
i din region om at måtte ansætte eller som delekompagnon optage en ekstra 
læge ud over, hvad din praksis har af kapaciteter.

Du kan læse mere i overenskomstens § 22 og § 21
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Hvis du vil vide mere:

Studerende Almen Medicinske Selskab  
sams.dsam.dk                 

Forum for Yngre Almenmedicinere  
fyam.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin  
dsam.dk/flx/uddannelse                        

Praktiserende Lægers Organisation  
laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/ 
Laegerdk/P_L_O             

PLO Hovedstaden  
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø, 
3544 1094, post.hpl@dadl.dk

PLO Sjælland  
Dr. Kaarsbergsvej 7B, 1. sal, 4180 Sorø  
5787 0767, lfsj@dadl.dk

PLO Syddanmark 
TradeCity, Kokholm 3B, 6000 Kolding.  
7572 4499, lfsyd@dadl.dk

PLO Midtjylland  
Fredens Torv 3 B, 8000 Aarhus C.  
8730 9030, lfmidt@dadl.dk

PLO Nordjylland 
Lægernes Hus i Nordjylland, Rømersvej 10,  
9000 Aalborg 
3544 81 89, lfnord@dadl.dk

Praksisbørsen 
ugeskriftet.dk/job    

Danske Regioner  
regioner.dk                       

Region Hovedstaden 
Center for Sundhed,  
csu@regionh.dk

Region Sjælland 
Alleen 15, 4180 Sorø, 5787 5787,  
primaersundhed@regionsjaelland.dk 

Region Syddanmark  
Damhaven 12, 7100 Vejle 
kontakt@rsyd.dk, 7663 1000

Region Midtjylland 
7841 0000, spørg efter Lægedækningsteamet

Region Nordjylland 
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst,  
region@rn.dk, 9764 8000

http://sams.dsam.dk/
http://www.fyam.dk/
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O
mailto:lfho@dadl.dk
mailto:lfsj@dadl.dk
mailto:lfsyd@dadl.dk
mailto:lfmidt@dadl.dk
mailto:lfnord@dadl.dk
http://ugeskriftet.dk/job
http://www.regioner.dk/
mailto:primaersundhed@regionsjaelland.dk
mailto:region@rn.dk
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