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Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktise-
rende Lægers Organisation om tillæg til Overenskomsten om Almen 
Praksis vedrørende vandelsbestemmelse  
 
 
Vandelsbestemmelse 
 
Det fremgår af Forhandlingsaftalen mellem RLTN og PLO i forbindelse 
med overenskomstindgåelsen i 2014, at parterne i overenskomstperioden 
skulle søge at indgå aftale om tillæg til overenskomsten om vandel.   
 
En læge, der virker under overenskomsten, skal vise sig værdig til den ag-
telse og tillid, som virke under overenskomsten kræver.  
 
Tiltrædelse af Overenskomst om almen praksis er betinget af, at lægen kan 
fremvise børneattest uden alvorlige anmærkninger af relevans for virket. 
Læger, der ved klinikkøb efter § 12 stk. 5, delepraksis, satellit-praksis eller 
tildeling af ydernummer, ikke kan fremvise børneattest uden alvorlige an-
mærkninger af relevans for at virke under overenskomsten, kan således 
ikke praktisere efter overenskomsten.  
 
Der kan være situationer, hvor sigtelse eller tiltale i et strafbart forhold af 
særlig alvorlig karakter kan give anledning til at Samarbejdsudvalget an-
moder om straffeattest. Efter nærværende aftale kan der ske suspension af 
lægen indtil sagens endelige afklaring.  
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Side   2 Der er situationer, hvor en dom for et strafbart forhold af særlig alvorlig 
karakter må anses for at være uforeneligt med overenskomstmæssigt vir-
ke, hvilket kan give anledning til at fratage lægen ydernummeret. 
 
Baggrunden for indførelsen af en vandelsbestemmelse er konkrete sager, 
hvor samarbejdsudvalget/Landssamarbejdsudvalget har fundet det ønske-
ligt at fratage en læge retten til at praktisere efter overenskomsten, men 
ikke har haft hjemmel hertil. 
 
Forudsætningen for anvendelsen af bestemmelserne om suspension er, at 
samarbejdsudvalget ved Rigsadvokatens indberetning får kendskab til sa-
ger, der er egnede til at overveje fratagelse af ydernummeret. 
 
Parterne er enige om nedenstående vejledning om procedure for indhen-
telse af børneattester. 
 
 
Parterne er enige om, at nærværende aftale, og de ændringer i overens-
komsten om almen praksis, der følger af nærværende aftale, træder i kraft 
den 01-11-2016. 
 
 
 
København, den   2016 
 
 
 
 
 
_________________________              _________________________ 
For PLO         For PLO 
Formand Christian Freitag        Direktør Jonatan Schloss 
 
 
 
 
_________________________              _________________________ 
For Danske Regioner        For Danske Regioner 
Direktør Signe Friberg         Centerchef Kirsten Jørgensen 



 

Side   3 Ændringer til overenskomsten for almen praksis: 
 
§ 11 AUTORISATIONSKRAV MV. FOR ALMENT PRAKTISE-
RENDE LÆGER 
 
Stk. 1 
Ret til at påtage sig praksis i henhold til denne overenskomst har læger, 
der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at betegne sig som speciallæge i 
almen medicin. 
 
Stk. 2 
Læger, der på baggrund af tidligere regler praktiserer efter overenskom-
sten, uden at være speciallæger i almen medicin, er berettiget til at fortsætte 
hermed. 
 
Stk. 3 
En forudsætning for at lægen kan erhverve og have et ydernummer og 
praktisere efter overenskomsten er, at lægen ved køb af egen klinik med 
eksisterende ydernummer (§12 stk. 6), etablering af delepraksis (§22), sa-
tellitpraksis (§ 23), ydernummer på licens (§25) eller ved tildeling af nyt 
ydernummer fra regionen kan fremvise børneattest uden alvorlige an-
mærkninger af relevans for at virke under overenskomsten.  
 
Er dette ikke tilfældet, kan lægen ikke opnå mulighed for at praktisere efter 
overenskomsten. 
 
 
Stk. 4 
Lægen skal så vidt muligt sørge for, at en antaget vikar er speciallæge i 
almen medicin. Vikarer ansat udover 2 måneders varighed skal altid op-
fylde dette krav, med mindre vedkommende har været fase 2 amanuensis 
i pågældende praksis. For vikarer ansat indtil 2 måneder gælder, at vikaren 
som minimum skal have ret til selvstændigt virke. I tilfælde, hvor der be-
nyttes en vikar uden speciallægeanerkendelse, skal lægen sørge for, at vi-
karen har adgang til supervision. 2 måneders fristen gælder uanset om vi-
karen kun arbejder i praksis få dage om ugen.     
 
NOTE § 11 stk. 4 
Vikaren fungerer som stedfortræder for lægen, og parterne må derfor ikke 
være til stede i praksis samtidig. 



 

Side   4 § 12 NEDSÆTTELSE I ALMEN PRAKSIS 
  
Stk. 1: 
Forud for praksiskøb retter lægen henvendelse til regionen, som på lægens 
fuldmagt indhenter børneattest. Regionen træffer afgørelse om, hvorvidt 
en børneattest er påtegnet alvorlige anmærkninger af relevans for at virke 
under overenskomsten. 
Afgørelsen meddeles lægen, som ved regionens godkendelse nu kan er-
hverve en klinik jf. § 11, stk 2. 
 
Stk 2. 
En læge, som opfylder de i § 11, stk. 1 og 2 nævnte krav, kan gennem PLO 
over for regionen på en af overenskomstparterne udarbejdet blanket med-
dele, at vedkommende ønsker at påtage sig almen praksis på de i nærvæ-
rende overenskomst fastsatte vilkår. Lægen skal overfor PLO dokumen-
tere, at pågældende enten har overtaget en eksisterende praksis/praksisdel 
eller af regionen/samarbejdsudvalget har fået tildelt ret til nedsættelse.  
 
Med blanketten skal der indsendes dokumentation for, at lægen opfylder 
betingelserne i § 11, stk. 1 og § 11 stk. 2. 
 
Stk 3. Læger, der ønsker at tilmelde sig overenskomsten kan forinden søge 
vejledning hos PLO-regionalt om nedsættelsesmulighederne i regionen. 
 
Stk 4. 
Læger, der tilmelder sig overenskomsten, har pligt til at holde sig oriente-
ret om overenskomstens bestemmelser og administrationen heraf. Der til-
bydes efter behov kurser og lignende vedrørende overenskomstens be-
stemmelser og administrationen heraf. Nye læger har pligt til at deltage i 
et kursus. Samarbejdsudvalget aftaler, hvorledes tilbuddet skal sikres. Kur-
serne er omfattet af godkendelseskriterier bestemt af Fonden for Almen 
Praksis om a priori godkendelse. 
 
Stk. 5. 
Læger, der har ansættelse ved sygehus, klinikker, laboratorier eller lig-
nende, kan ikke drive almen praksis efter denne overenskomst, medmindre 
der foreligger dispensation fra samarbejdsudvalget. 
 



 

Side   5 Stk. 6. 
En læge, der ønsker at overdrage sin praksis/praksisdel har ret til at over-
drage praksis/praksisdelen til en af ham valgt læge, der opfylder de i § 11, 
stk. 1 og stk. 2 anførte krav. Det samme gælder, hvis lægen har fået tilla-
delse til udvidelse eller delepraksis. 
 
Stk. 7. 
Regionen skal afvise nedsættelser, der er i strid med praksisplanlægningen. 
 
Stk. 8. 
Regionen skal umiddelbart bekræfte nedsættelser, der opfylder betingel-
serne i stk. 1-5. Nedsættelsen får virkning i forhold til regionen, når denne 
skriftligt over for lægen og PLO har godkendt den. Nedsættelsen skal så 
vidt muligt ske med virkning fra den 1. i en måned. 
 
Stk. 9. 
Læger, der indgår kompagniskab, skal gennem PLO meddele dette til den 
region, hvor konsultationsstedet er beliggende. Lægerne skal endvidere 
gennem PLO give meddelelse om ændringer i kompagniskabets sammen-
sætning samt, når en ansat speciallæge tiltræder eller fratræder. Ændrin-
gerne meddeles i god tid. 
 
Stk. 10. 
Når en læge dør, kan dennes praksis/praksisdel/anparter ejes af boet i mak-
simalt et år fra dødsfaldet under forudsætning af, at boet sørger for en sted-
fortræder for afdøde. Samarbejdsudvalget kan efter ansøgning tillade, at 
boets ejerperiode forlænges, hvis der foreligger en rimelig begrundelse for, 
at et-årsfristen for afståelse af den ledige praksis/praksis-del/anparter ikke 
kan overholdes. 
 
Stk. 11. 
Hvis en læge har fraskrevet sig sin autorisation eller er blevet frataget sin 
autorisation ved en endelig domstolsafgørelse eller ved dom for strafbart 
forhold er blevet frakendt retten til at udøve virksomhed som læge, kan 
denne eje sin praksis/praksisdel/anparter i maksimalt et år under forudsæt-
ning af, at den pågældende sørger for en stedfortræder. Et-års-fristen gæl-
der fra tidspunktet for autorisationsfraskrivelsen, henholdsvis tidspunktet 
for domsafsigelsen. Samarbejdsudvalget kan efter ansøgning tillade, at 
ejerperioden forlænges, hvis der foreligger en rimelig begrundelse for, at 
et-års-fristen for afståelse af den ledige praksis/praksisdel/anparter ikke 
kan overholdes. 



 

Side   6  
Stk. 12. 
Læger, der udfører lægearbejde efter denne overenskomst, har pligt til at 
tegne en lægeansvarsforsikring. Læger, der deltager i en vagtordning med 
et vagtydernummer, jf. § 39, stk. 7, skal tilsvarende have tegnet en læge-
ansvarsforsikring. 
 

NOTE TIL § 12 
Afgørelser i relation til § 12 stk. 1 er en forvaltningsmæssig afgørelse. 
Lægen skal jf. § 12 stk. 1 indsende fuldmagt til indhentelse af børneattest 
til regionen. 
 
 
 
§ 46 LÆGERS FRAVÆR I PRAKSIS  
Stk.1  
Når lægen (i kompagniskab lægerne) som følge af fravær fra praksis er 
forhindret i at yde de til praksis tilmeldte patienter fornøden lægehjælp, 
skal praksis sørge for, at nødvendig lægehjælp kan ydes af nabolæger, der 
har indvilget heri, eller af vikar. 
 
Stk. 2 
Regionen og PLO-regionalt kan gøre spørgsmålet om det rimelige i om-
fanget af en læges fravær fra praksis til genstand for drøftelse i samarbejds-
udvalget.  
 
Stk. 3 
Såfremt Landssamarbejdsudvalget beslutter, at lægen suspenderes efter 
overenskomstens § 111 stk. 2d, påhviler det lægen at sikre, at de til praksis 
tilmeldte patienter får fornøden lægehjælp, jf. stk. 1. 
 
Stk. 4  
Under suspensionen oppebærer lægen en kompensation fra regionen sva-
rede til det beløb, der gives ved sygefravær i henhold til Administrations-
udvalgets regler. 
 
 



 

Side   7 §108 Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser 
Stk. 1 
Samarbejdsudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af 
overenskomstens enkelte bestemmelser. 
 
Stk. 2  
Samarbejdsudvalget behandler klager over lægebetjeningen, jf. kapitel 
XIV, samt klager over automatisk fastsat højestegrænse, jf. § 87 
 
Stk 3. 
Samarbejdsudvalget behandler sager, der vedrører sigtelser, tiltaler og 
domsfældelser i sager efter straffeloven, som Samarbejdsudvalget eller 
parterne får kendskab til.  

Stk.4 
Samarbejdsudvalget kan gennem regionen anmode en læge, der virker un-
der overenskomsten, om tilladelse til at indhente straffe- og børneattester. 
Eksempelvis kan samarbejdsudvalget vurdere, at der kan være behov her-
for i stillingtagen til sanktioner i forbindelse med verserende sager under 
§ 108 stk. 8. 

Manglende tilladelse fra lægen til at Samarbejdsudvalget kan indhente 
straffe- og børneattester kan ligeledes sanktioneres efter § 108 stk. 8. 
 
Stk.5   
Samarbejdsudvalget har pligt til at behandle henvendelser i anledning af, 
at lægehjælpsudgifter i et område afviger væsentligt fra udgifter i tilsva-
rende områder. Tilsvarende gælder sygehjælpsudgifter, der er afhængig af 
lægernes ordinationer. 
 
Stk. 6   
Samarbejdsudvalget varetager i øvrigt opgaver, der er henlagt til udvalget 
i denne overenskomst. 
 
Stk. 7  
Sager af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget forelægges for 
Landssamarbejdsudvalget. 
 
Stk. 8  
Samarbejdsudvalget har ved en læges misligholdelse eller overtrædelse af 
overenskomsten eller lokale aftaler, som henviser til overenskomstens 
sanktionsbestemmelser, adgang til: 



 

Side   8 A: At tildele advarsel eller udtale misbilligelse 
B: At indstille til Landssamarbejdsudvalget: 

a) At lægen til regionen skal betale/tilbagebetale et af samarbejdsud-
valget foreslået beløb 

b) At lægen pålægges en bod, der stilles til rådighed for velgørende 
formål, 

 c) at lægen suspenderes. Suspensionen ophører ved parternes enig-
hed herom. 

 d)  at lægen udelukkes fra at praktisere efter overenskomsten. 
Afgørelse efter A skal indberettes til Landssamarbejdsudvalget. 
   
 
stk. 9. 
Forud for anvendelsen af de i stk. 8 nævnte sanktioner har samarbejdsud-
valget mulighed for at: 

a) tilbyde rådgivning og vejledning 
b) tilbyde kollegial støtte, fx fra mentor eller netværk 
c) give henstilling eller påbud om at tilpasse adfærden (fx efterleve 
faglige retningslinjer). 

 
Stk. 10. 
Samarbejdsudvalget drøfter mindst én gang årligt samarbejdet mellem al-
men praksis, sygehuse, den øvrige praksissektor, kommunerne og region, 
herunder hvordan almen praksis mest hensigtsmæssigt samordnes med øv-
rigt sundhedspersonales virksomhed med henblik på en effektivisering af 
samspillet mellem de alment praktiserende læger og øvrige dele af sund-
hedsvæsenet. 
 
Hvis der er enkeltpersoner, grupper af personer eller repræsentanter for en 
region eller en kommune, som ikke lever op til de forventninger, som stil-
les af de øvrige aktører, drøfter samarbejdsudvalget hvordan dette løses. 
Der kan eksempelvis være behov for at facilitere samarbejdet yderligere 
via øget informationsindsats, styrket anvendelse af praksiskonsulen-ter og 
evt. andre dialogbaserede værktøjer. Hvis problemstillingen fortsat ikke 
kan løses, vurderer samarbejdsudvalget, om der er grundlag for at anvende 
sanktioner. 
 
Stk. 11. 
Samarbejdsudvalget indberetter til overenskomstens parter en gang årligt 
en kort afrapportering fra de i medfør af stk. 8 gennemførte drøftelser. 
 



 

Side   9       
NOTE TIL § 108, stk 8B, d 
Landssamarbejdsudvalget fastsætter perioden, hvor lægen kan indrømmes 
at afhænde praksis. 
   
 
§ 111 LANDSSAMARBEJDSUDVALGETS SANKTIONSMULIG-
HEDER 
 
Stk. 1. 
Landssamarbejdsudvalget har, for så vidt det drejer sig om en region, ad-
gang til: 

a) at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilken-
degivelse af gentagelsesvirkning, 
b) at pålægge regionen at efterbetale lægen et af Landssamarbejdsud-
valget fastsat beløb, 
c) at pålægge regionen en bod, der stilles til rådighed for velgørende 
formål. 
 

Stk. 2. 
Landssamarbejdsudvalget har, for så vidt det drejer sig om en læge, adgang 
til: 

a) at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilken-
degivelse af gentagelsesvirkning, 
b) at beslutte, at lægen til regionen skal betale/tilbagebetale et af 
Lands-samarbejdsudvalget fastsat beløb, 
c) at pålægge lægen en bod, der stilles til rådighed for velgørende for-
mål, 
d) at suspendere lægen midlertidigt fra at praktisere efter overens-
komsten 
e) at udelukke lægen fra at praktisere efter overenskomsten. 

 
Beslutninger efter b) og c) kan af regionen effektueres ved modregning i 
lægens tilgodehavende. 
 
Stk. 3. 
Landssamarbejdsudvalget kan bestemme, at en af dette afsagt kendelse 
skal offentliggøres efter udvalgets nærmere bestemmelse. 
 
 
 



 

Side   10 Stk. 4. 
Afgørelser indeholdende en af de i stk. 1 og 2 nævnte sanktioner skal frem-
sendes i anbefalet brev. 
 
Stk. 5. 
I mangel af enighed i Landssamarbejdsudvalget om iværksættelse af en 
sanktion kan sagen af hver af overenskomstens parter indbringes for en 
opmand, jf. §§ 113 og 114. 
 
Stk. 6. 
Forud for anvendelsen af de i stk. 2 nævnte sanktioner har Landssamar-
bejdsudvalget mulighed for at: 

a) tilbyde rådgivning og vejledning 
b) tilbyde kollegial støtte, fx fra mentor eller netværk 
c) give henstilling eller påbud om at tilpasse adfærden (fx efterleve 
faglige retningslinjer) 

 



 

Side   11 Vejledning om procedure for indhentelse og vurdering af 
børneattester i forbindelse med erhvervelse af en praksis 
iht. overenskomst om almen lægehjælp 
 
Når Regionen modtager en henvendelse om erhvervelse af ydernummer 
eller køb af en praksis indhentes der en børneattest.1 
 
Regionen sender samtykkeerklæringen til lægens e-boks med anmodning 
godkendelse til at indhente børneattesten.  
 
Lægen godkender anmodningen med NemID. 
 
Anmodningen sendes derefter automatisk til Rigspolitiet, der fremsender 
attesten med sikker post til den person i regionen, der er udpeget som mod-
tager.  (Der skal udpeges én person i regionen, der altid modtager børneat-
testerne. Børneattesterne skal journaliseres på en lukket sag, hvortil kun de 
få medarbejdere, der behandler sagen, har adgang.).2 
 
Børneattesten vurderes af den eller de medarbejdere, der er udpeget til at 
behandle sådanne sager. Giver børneattesten ikke anledning til bemærk-
ninger, giver regionen lægen skriftligt besked om, at pågældende kan få 
ydernummer/erhverve praksis. 
 

                                                 
1 En børneattest indeholder oplysning om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for 
overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og bør-
nepornografi, herunder: 

- incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år 
- blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år 
- udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 

Vilkår kan f.eks. være om tilsyn, gennemførelse af en uddannelse eller betaling af en 
bøde. Udenlandske afgørelser for tilsvarende lovovertrædelser vil også fremgå af børne-
attesten, hvis de er registreret i Kriminalregisteret. Børneattesten adskiller sig fra den 
private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne typisk fremgår i længere – 
men aldrig kortere – tid. Hvor længe oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede 
lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil 
fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bø-
dens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år reg-
net fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser 
vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede 
dør 
2 Der er nødt til at være mere end én medarbejder af hensyn til sygdom og fravær, såle-
des at sagsbehandlingen ikke strander ved ferie osv 



 

Side   12 Er der anmærkninger på børneattesten, der giver regionen anledning til at 
overveje, at der ikke skal gives ydernummer eller godkendelse til praksis-
køb, sender Regionen en høring til lægen. Lægen har herefter mulighed for 
at udtale sig og inddrage sin faglige organisation inden for en fastsat frist. 
 
Efter den fastsatte svarfrist træffer Regionen afgørelse i sagen.3 
 
 

                                                 
3 Det er udgangspunktet, at en sådan afgørelse træffes på praksischefniveau eller tilsva-
rende. 


