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§ 1 Formål 

Administrationsudvalget er nedsat i medfør af § 9, stk. 2, i vedtægterne for Praktiserende Lægers 
Organisation.  

Administrationsudvalgets opgave er at forvalte de midler, regionerne indbetaler efter § 87 i Overenskomst 
om almen praksis og § 106 i den færøske overenskomst, og som i henhold hertil skal anvendes til 

1. Hjælp til pensionerede alment praktiserende læger samt disse lægers efterladte 
2. Fraværshjælp, herunder hjælp ved  

a. sygdom 
b. fravær i forbindelse med graviditet og barsel eller adoption,  
c. plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i den nærmeste familie samt 
d. genindkaldelse til militærtjeneste 

3. Efteruddannelse 

 

§ 2 Administrationsudvalgets sammensætning 

Administrationsudvalget består af en formand og to medlemmer, der alle er udpeget af PLO’s bestyrelse 
blandt medlemmerne af PLO’s bestyrelse og PLO’s repræsentantskab. Medlemmerne af 
Administrationsudvalget kan højest sidde i seks år. 

Stk. 2 I henhold til § 87, stk. 3, i Overenskomst om almen praksis udpeger Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (RLTN) en kommitteret til Administrationsudvalget.   

 

§ 3 Udvalgets arbejde 

Administrationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 2 Administrationsudvalget afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, samt når de to 
andre medlemmer skriftligt anmoder herom.  

Der føres beslutningsreferat af udvalgsmøderne. 

Stk. 3 Administrationsudvalgets daglige arbejde udføres af sekretariatet i Praktiserende Lægers 
Organisation.  

 

§ 4 Hjælp til pensionerede alment praktiserende læger 

Administrationsudvalget giver hjælp til læger, der i deres hovedbeskæftigelse er eller har været omfattet af 
Overenskomst om almen praksis eller den daværende overenskomst om almen praksis for Den offentlige 
Sygesikring, samt lægernes enker, enkemænd og forældreløse børn indtil børnenes fyldte 21. år. Hjælpen 
kan ydes ved sygdom, invaliditet eller alder. 

Stk. 2 Der kan ikke længere tilkomme nye dækningsberettigede, og bestemmelsen er under udfasning.   

Stk. 3 Hjælpen skal fortrinsvis gives som tillæg til pensioner udbetalt af Lægernes Pension, hvor 
pensionerne må anses for at være for små på grund af pågældendes sene indtræden i pensionsordningen. 
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Hjælpen må ikke udbetales som pension, og der må således ikke foretages en aktuarmæssig beregnet 
generel forhøjelse af samtlige pensioner.    

 

§ 5 Fraværshjælp 

Administrationsudvalget fastsætter en kompensationsgrad for de forskellige typer dækningsberettiget 
fravær. Kompensationsgraden må for fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption samt 
genindkaldelse til militærtjeneste ikke være lavere end 75 pct. Ændringer af kompensationsgraden skal 
offentliggøres enten i Ugeskrift for Læger eller i PLO’rientering. 

Stk. 2 Administrationsudvalget kan fastsætte nærmere regler for dækning, anmeldelse af 
uarbejdsdygtighed, indhentelse af den nødvendige dokumentation, beregning og udbetaling af 
fraværshjælp og andre lignende spørgsmål i forbindelse med administrationen af sygehjælp. Reglerne 
skal forelægges PLO’s bestyrelse til godkendelse. 

Stk. 3 Administrationsudvalget er bemyndiget til at ændre reglerne for udbetaling af fraværshjælp, 
herunder helt at suspendere nogle af hjælpeforanstaltningerne, i det omfang, det skønnes nødvendigt af 
hensyn til Administrationsudvalgets økonomi. Reglerne skal forelægges PLO’s bestyrelse til godkendelse. 

Stk. 4 Følgende er berettiget til hjælp fra Administrationsudvalget efter nærmere fastsatte bestemmer, jf. 
stk. 3: 

1. Alment praktiserende læger efter Overenskomst om almen praksis 
Dækningsberettiget er alment praktiserende læger, som praktiserer efter Overenskomst om almen 
praksis, og som er medlem af PLO. Medlemskabet beregnes fra registreringsdatoen i regionen.  

Dækningen gælder sygehjælp, fraværshjælp ved graviditet og barsel eller adoption, plejevederlag i 
forbindelse med pasning af døende i den nærmeste familie samt genindkaldelse til militærtjeneste. 

Der kan desuden ydes hjælp til praktiserende læger, der efter opfordring fra PLO eller efter krav fra 
sundhedsmyndighederne midlertidigt ophører med at drive praksis under Overenskomst om almen 
praksis. 

 

2. Alment praktiserende læger efter den færøske overenskomst 
Dækningsberettiget er alment praktiserende læger, som praktiserer efter den færøske overenskomst, 
og som er medlem af PLO.  

Dækningen gælder sygehjælp, fraværshjælp ved graviditet og barsel eller adoption, plejevederlag i 
forbindelse med pasning af døende i den nærmeste familie samt genindkaldelse til militærtjeneste. 

Der kan desuden ydes hjælp til praktiserende læger, der efter opfordring fra PLO eller efter krav fra 
sundhedsmyndighederne midlertidigt ophører med at drive praksis under den færøske overenskomst. 

 

3. Ansatte læger  
Dækningsberettiget er praksis med ansatte læger efter §§ 19-21 samt § 22, stk. 4, i Overenskomst om 
almen praksis, der er medlem af PLO.  
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Dækningsberettiget er desuden praksis med ansatte læger efter §§ 19-21 samt § 22, stk. 4, i 
Overenskomst om almen praksis, hvor den ansatte ikke er medlem af PLO. Retten til ydelser indtræder 
her efter tre måneders ansættelse.  

Dækningen gælder sygehjælp, fraværshjælp ved graviditet og barsel eller adoption, genindkaldelse til 
militærtjeneste samt plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i den nærmeste familie.  

For så vidt angår sygehjælp og fraværshjælp ved graviditet og barsel eller adoption er det en 
forudsætning, at den ansatte læge er berettiget til fuld løn i den periode, Administrationsudvalget yder 
fraværshjælp.  

 

4. Vikarer 
Dækningsberettiget er praksis under Overenskomst om almen praksis, der har ansat en vikar, der er 
ansat efter funktionærloven, og som har sygefravær udover fem sammenhængende hverdage. Retten 
til sygehjælp indtræder fra 6. sygefraværsdag.  

Dækningen gælder sygehjælp.  

 

5. Vagtlæger 
Dækningsberettiget er læger med selvstændigt vagtydernummer og som i mindst tre måneder har 
deltaget som fast vagtlæge i en lægevagtsordning i henhold til § 39 i Overenskomst om almen praksis. 

Dækningen gælder sygehjælp. 

Vagtlæger på venteliste og faste vikarer er ikke dækningsberettiget.  

En alment praktiserende læge, som praktiserer efter Overenskomst om almen praksis, og som alene er 
ramt af sygdom i vagttiden, er ikke berettiget til fraværshjælp.   

 

§ 6 Praktiserende Læger uden medlemskab af PLO 

Læger, der praktiserer efter Overenskomst om almen praksis, og som ikke er medlem af PLO, er ikke 
omfattet af dækning fra Administrationsudvalget.  

Stk. 2 Ikke-medlemmerne får i henhold til ”Tillæg til landsoverenskomst om almen lægegerning – vedr. 
praktiserende læger uden medlemskab af Praktiserende Lægers Organisation” udbetalt en forholdsmæssig 
andel af de midler, som regionerne indbetaler til Administrationsudvalget til brug for sygehjælpsformål, 
dog korrigeret for den andel af midlerne, som Administrationsudvalget viderefører til 
Efteruddannelsesfonden. 

Stk. 3 Det forholdsmæssige beløb beregnes årligt efter modtagelsen af indbetalingerne fra regionerne og 
udbetales kvartalsvist. 
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§ 7 Tilbud til læger, der er sygemeldt eller i fare for at blive sygemeldt 

Administrationsudvalget kan for at forebygge, at læger, der praktiserer efter Overenskomst om almen 
praksis, bliver sygemeldt eller for at forkorte allerede sygemeldte lægers sygeperiode, tilbyde læger, der er 
i risiko for at blive sygemeldte på grund af udbrændthed eller lignende, anden hjælp.   

Stk. 3 Det er frivilligt for lægen at deltage i tilbuddet. 

Stk. 4 Administrationsudvalget kan fastsætte nærmere regler for tilbuddet. 

 

§ 8 Efteruddannelse 

Administrationsudvalget kan årligt overføre et beløb af indbetalingerne til den under Overenskomst om 
almen praksis § 98 etablerede Fond for Almen Praksis. 

Stk. 2 Administrationsudvalget kan beslutte at yde tilskud til særlige uddannelsesaktiviteter, som ikke 
støttes gennem Fonden for Almen Praksis. Ved konkret ansøgning om støtte til sådanne 
uddannelsesaktiviteter beslutter Administrationsudvalget, om støtten kan bevilges. 

 

§ 9 Tegningsregel 

Administrationsudvalget tegnes af to medlemmer i forening, og udvalget kan meddele den for den daglige 
administration nødvendige prokura betinget af, at tegning fortsat sker af to i forening.  

 

§ 10 Økonomi 

1. Indbetalinger  

Administrationsudvalget skal sikre sig, at indbetalingerne sker rettidigt.  

Midlerne indbetalt efter Overenskomst om almen praksis § 87 skal være indbetalt til 
Administrationsudvalget inden den 31. marts hvert år.  

Midlerne indbetalt efter den færøske overenskomst om almen praksis § 106 skal ske inden den 31. 
august hvert år.  

 

2. Udgifter til administration 

Udgifterne i forbindelse med Administrationsudvalgets virksomhed, herunder honorar til udvalgets 
medlemmer og øvrige udgifter i forbindelse med administrationen, afholdes af de indkomne midler. 

Efter aftale mellem Administrationsudvalget og Praktiserende Lægers Organisation fastsættes hvert år 
det beløb, som Administrationsudvalget skal betale til Praktiserende Lægers Organisation til dækning af 
administration. Beløbet skal fremgå af regnskabet, når det forelægges til godkendelse.  
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3. Midlernes anbringelse  

Administrationsudvalgets midler skal holdes fuldstændig adskilt fra Praktiserende Lægers Organisations 
øvrige midler og andre organisationers midler.  

 

§ 11 Regnskab 

Administrationsudvalgets regnskabsperiode er kalenderåret.  

Stk. 2 Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor samt kritisk af to lægelige revisorer. Den 
statsautoriserede revisor er den samme som den, der er valgt som revisor for Praktiserende Lægers 
Organisation, og de to lægelige revisorer er de samme som dem, der er udpeget som lægelige revisorer for 
Praktiserende Lægers Organisation.  

 

§ 12 Regres 

Er nogen overfor lægen (eller lægens efterladte) erstatningsansvarlig i henhold til § 2 i lov om 
erstatningsansvar for følgerne af en tilskadekomst eller en tilsvarende begivenhed, som har medført 
sygefravær for lægen, indtræder Administrationsudvalget i det omfang, den har udbetalt eller har pligt til at 
udbetale fraværshjælp, i den erstatningsberettigede krav på erstatning for den tabte arbejdsfortjeneste.  

 

§ 13 Ikrafttræden 

”Regler for Praktiserende Lægers Organisations Administrationsudvalg” træder i kraft ved godkendelsen, jf. 
dog stk. 2. 

Stk. 2 Bestemmelsen i § 5, stk. 4, nr. 3, 2. afsnit, gælder indtil den 1. januar 2020 kun for praksis med 
ansatte læger efter §§ 19-21 samt § 22, stk. 4, i Overenskomst om almen praksis, der er beliggende i 
områder, som i henhold til praksisplanen, enten ved ansættelsens start eller på tidspunktet for behov for 
ydelser, er lægedækningstruet. 

 


