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PLO Analyse 
Medlemsundersøgelse af de praktiserende læ-
gers efteruddannelse 
 

Sammenfatning 

• De praktiserende læger efteruddanner sig i stort omfang, således har 99 
procent af lægerne gennemført efteruddannelse det seneste år. 

• Kursus er den foretrukne efteruddannelsesform. 91 procent af lægerne an-
giver, at de har været på kursus det seneste år. 

• De praktiserende læger efteruddanner sig i gennemsnit 9 dage om året. 

• Hovedgrunden til at lægerne deltager i efteruddannelse er, at de vil være 
endnu bedre til deres arbejde og have den nyeste viden. 

• De praktiserende læger lægger vægt på, at de ser et behov for at blive 
bedre inden for et bestemt emne eller at emnet interesser dem, når de væl-
ger efteruddannelse. Kun i begrænset omfang er efteruddannelse begrun-
det med overenskomstmæssige krav.  

• PLO Efteruddannelses kursuskatalog er de praktiserende lægers foretrukne 
kilde til at søge efter kurser og efteruddannelse. 

• 83 procent af de praktiserende læger finder, at det kursusudbud, PLO Ef-
teruddannelse tilbyder, er enten meget dækkende eller dækkende 

• Endelig forventer 89 procent af lægerne at benytte det nye tilskudsberetti-
gede tilbud om efteruddannelse til deres praksispersonale 

 
99 pct. af lægerne har deltaget i efteruddannelse 
De praktiserende læger er et af de erhverv, hvor flest holder sig opdateret med ny 
viden via efteruddannelse. Blandt undersøgelsens deltagere angiver 99 procent af 
lægerne, at de har deltaget i en efteruddannelsesaktivitet det seneste år1. 
 
Mest populært er kursusforløb, som 9 ud af 10 læger har gennemført i løbet af det 
seneste år. 78 procent har deltaget i efteruddannelsesgrupper, 65 procent har gen-
nemført uddannelsesaktiviteter afholdt i praksis, 64 procent har gennemført selv-
studier, mens 59 procent har deltaget i aktiviteter i deres Lægelaug. 
 

                                                   
1 De læger, der ikke har angivet uddannelsesaktivitet det seneste år har noteret, at de enten lige er stoppet eller er ved at 
stoppe som praktiserende læge. 
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34 procent har gen-
nemført uddannel-
sesaktiviteter i rela-
tion til kvalitetsud-
vikling, 23 procent 
har været på kongres 
og 12 procent har 
uddannet sig via e-
læring. 
 
Endelig har 5 pro-
cent af lægerne del-
taget i andre typer af 
efteruddannelse, ek-
sempelvis gå-hjem 
møder via praksiskonsulentordningen. 
 
De yngre praktiserende læger benytter i højere grad end de øvrige grupper kursus 
og efteruddannelsesgrupper, når de efteruddanner sig. Alle deltagende læger på 50 
år eller derunder har været på kursus det seneste år, mens 90 procent af lægerne på 
mellem 51 og 60 år har været det. I gruppen af læger på 61 år eller derover har 73 
pct. været på kursus det seneste år. Samme tendens ses for efteruddannelsesgrup-
per, hvor 90 pct. af lægerne under 40 år har deltaget. Andelen der har deltaget fal-
der med alderen og 65 pct. af lægerne på over 61 år har deltaget i selvsamme.  
 
Den modsatte tendens ses for kongresser og selvstudier. Her ses en større andel 
blandt lægerne i de ældste aldersgrupper, der benytter sig af disse. Der er færre 
læger blandt lægerne på under 40 år, der deltager i aktiviteter i deres Lægelaug 
end for de øvrige aldersgrupper. 
 
Der er en større andel af de kvindelige læger, der har været på kursus, deltaget i 
efteruddannelsesgrupper eller uddannelsesaktiviteter holdt i praksis, mens en 
større andel af mandlige læger har deltaget i kongresser eller uddannet sig via 
selvstudier. 
 
En større andel af læger i kompagniskab deltager i kurser, kongresser og uddan-
nelsesaktiviteter afholdt i praksis end læger i solopraksis, som til gengæld har en 
større andel, der deltager i aktiviteter i deres Lægelaug. 
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9 dage om året til efteruddannelse 
Lægerne har det seneste år brugt i gennemsnit 9 dage om året på efteruddannelse, 
heraf ca. 6 dage til aktiviteter godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis og 
ca. 3 dage ikke godkendt til refusion. 
 
Lægerne på un-
der 40 år bruger 
med ca. 8 dage 
om året færrest 
dage på efterud-
dannelse, mens 
lægerne på 51-
60 år bruger næ-
sten 10 dage om 
året på efterud-
dannelse. 
 
Lægerne i kom-
pagniskab er på 
efteruddannelse 
ca. 9,6 dage om året, hvilket er ca. 2 dage mere end lægerne i solopraksis, der er 
på uddannelse 7,5 dage om året. 
 
Lægerne vil blive bedre og få ny viden 
De fleste læger efteruddanner sig, så de kan blive bedre til deres arbejde og få ny 
viden. Således svarer 98 procent af lægerne, at de i meget høj grad eller høj grad 
deltager i kurser/efteruddannelsesaktiviteter for at blive bedre til deres arbejde. 96 
pct. angi-
ver, at det 
er for få 
indsigt i 
den nyeste 
viden. 
 
Herefter 
følger at de 
praktise-
rende læ-
ger vil 
være bedre 
til at hånd-
tere kon-
krete ud-
fordringer, de har (85 procent); vil udveksle erfaringer med andre praktiserende 
læger (80 procent) og føler sig forpligtet til at holde sig opdateret (80 procent). 
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68 procent angiver at det er for at få socialt samvær med andre praktiserende læ-
ger, og kun 22 procent angiver, at det er, fordi det er aftalt i overenskomsten. 
 
Emnet i fokus ved efteruddannelsesvalg 
Det er i høj grad emnet for de enkelte kurser, der har betydning, når de praktise-
rende læger vælger efteruddannelsesaktivitet. 95 procent af lægerne angiver, at de 
i meget høj eller høj 
grad vælger efterud-
dannelsesaktivitet ef-
ter, hvor de ser et be-
hov for at blive 
bedre. 96 procent 
vægter at emnet inte-
resser dem. Således 
er der en høj grad af 
bevidsthed om hvilke 
kompetencer man 
som praktiserende 
læge har behov for.  
 
Herefter er der et 
større spring andelsmæssigt til, hvad lægerne lægger vægt på, når de vælger efter-
uddannelse. Det drejer sig om, hvilken type efteruddannelse der er tale om (69 
procent), at kursusledere eller undervisere er gode (58 procent) eller hvem udby-
dere er (50 procent). 
 
Kursuskatalog er den foretrukne inspirationskilde 
PLO Efteruddannelses 
kursuskatalog er læ-
gernes fortrukne inspi-
ration til at søge kur-
ser og efteruddan-
nelse. 79 procent af 
lægerne svarer, at de 
bruger denne kilde til 
at søge inspiration.  
 
Herefter følger PLOri-
entering og andre kur-
susudbyderes hjem-
mesider eller nyheds-
breve. 
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Dækkende efteruddannelsestilbud 
83 pct. af de praktiserende læger finder udbuddet af PLO-Efteruddannelses kurser 
emnemæssigt meget dækkende eller dækkende. 
 
Særligt i gruppen af læger under 40 år er der en større andel af læger, der finder 
udbuddet meget dækkende, således svarer 35 procent dette, mens andelen i de øv-
rige aldersgrupper 
ligger på 16-18 
procent. I alle 
grupper er der dog 
en nogenlunde 
lige stor gruppe, 
der angiver at ud-
buddet er meget 
dækkende eller 
dækkende. 
 
Kun 1 procent af 
lægerne giver ud-
tryk for at udbud-
det ikke er dæk-
kende. Knap en 
tredjedel (28 procent) oplever problemer med ventelister på de kurser de ønsker at 
deltage på. 
 
Praksispersonale skal efteruddannes 
I overenskomsten for almen praksis for 2018-2020 er der afsat midler til efterud-
dannelse af praksispersonalet i deres håndtering af patienter med Diabetes 2 eller 
KOL. 89 procent af de praktiserende læger forventer at benytte denne ordning. 
 
Af de læger, der svarer, at de vil sende deres personale på efteruddannelse, for-
venter lægerne i gennemsnit, at 2,5 medarbejdere skal på tilskudsberettiget efter-
uddannelse, svarende til ca. 63 procent af personalet. 
 
Om undersøgelsen 
Medlemsundersøgelsen er udsendt til 466 tilfældigt udvalgte medlemmer fra 
Praktiserende Lægers Organisation, som er berettiget til efteruddannelse. 188 
medlemmer valgte at besvare undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40,3 
procent2. 
 
I forhold til det samlede antal tilskudsberettigede praktiserende læger med angivet 
mailadresse på 3.369 læger er der i undersøgelsen lidt flere besvarelser fra læger 
på under 40 år og fra læger i aldersgruppen 51 til 60 år, og lidt færre fra læger på 
                                                   
2 Den opnåede svarprocent betyder, at der er en usikkerhed på svarene for alle medlemmerne på mellem 4,2 og 6,9 procent-

point (95 procent konfidensinterval). 
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over 61 år, mens lidt flere kvinder end mænd i forhold til grundpopulationen har 
svaret. Forskellene er dog mindre, hvorfor der ikke er korrigeret herfor. 
 
De udvalgte deltagere modtog link til det elektroniske spørgeskema den 29. no-
vember 2017, og den 14. december modtog de læger, der ikke havde besvaret un-
dersøgelsen en reminder. Den 3. januar 2018 blev undersøgelsen lukket for svar. 
 


