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Beslutning om udmøntning af egenkapitalen i Fonden for Almen Praksis  

Bestyrelsen for Fonden for almen praksis v. formandskabet har truffet beslutning om 

udmøntning af den del af egenkapitalen i Fonden for Almen Praksis, der vedrører 

midler til lægernes efteruddannelse. Siden 2012 er formuen steget betydeligt, og ud-

gjorde i 2017 i alt 137 mio. kr. Ved uændrede tildelinger og anvendelse af midlerne 

forventes egenkapitalen i 2021 at udgøre 139 mio. kr.  

Der er ved ekstraordinært møde med formandskabet for bestyrelsen for Fonden for 

Almen Praksis på den baggrund besluttet følgende udmøntningsplan for den opspa-

rede egenkapital vedrørende efteruddannelse: 

1. Taksten for tabt arbejdsfortjeneste for den selvvalgte efteruddannelse øges 

fra 2.600 kr. til 4.000 kr. pr. dag. Takstforøgelsen er permanent og skal såle-

des ikke genforhandles i forbindelse med en kommende overenskomst. Det 

skal bemærkes, at en ændring af taksterne ikke i sig selv har effekt på egen-

kapitalen.  

2. Den årlige tildeling til lægernes efteruddannelse øges fra 15.800 kr. til 20.200 

kr. Denne forøgelse er permanent og skal således ikke genforhandles i forbin-

delse med en kommende overenskomst. En forøgelse af den årlige tildeling 

vil udgøre 16 mio. kr. årligt. Dog forventes det, at kun knap 80% af alle læger 

vil anvende hele deres konto. Det er derfor aftalt at anvende 12,5 mio. kr. år-

ligt af egenkapitalen til forøgelse af den årlige tildeling.  

3. De praktiserende læger vil for klinikpersonale, der deltager i godkendte kur-

ser omhandlende KOL og diabetes type-2, udover dækning af kursusudgifter 

og transport, som aftalt i OK18, også få dækket tabt arbejdsfortjeneste for 

personalets fravær. Taksten for den tabte arbejdsfortjeneste for personale 

udgør 2.820 kr. pr. dag. Refusionen udbetales til lægerne. Lægerne kan årligt 

kun få udbetalt én dags tabt arbejdsfortjeneste for hvert personale. Aftalen 

om dækning af tabt arbejdsfortjeneste er gældende for 2019, 2020 og 2021. 

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til klinikpersonale er aftalt til maksimalt 

årligt at kunne udgøre 5,6 mio. kr. Såfremt forbruget nærmer sig de 5,6 mio. 

kr. årligt skal fondsbestyrelsen drøfte, om der skal afsættes yderligere midler 

til dette tiltag. 

4. Hver region får tilskud til afholdelse af Store Praksisdage. Beløbet udgør 0,47 

kr. pr. grp. 1-sikret pr. 1. oktober det foregående år. Tilskuddet ydes i 2019, 

2020 og 2021. Tilskuddet er aftalt til samlet at udgøre 2,7 mio. kr. for alle re-

gioner. Det er aftalt, at regionernes årlige indbetalinger til Fonden for Almen 

Praksis for så vidt angår indbetalinger til efteruddannelse, jf. overenskom-

stens § 100, stk. 1c, nedsættes med dette beløb i hhv. 2019, 2020 og 2021.  

5. Hver region får tilskud til klyngeunderstøttende aktiviteter, hjælp til udsatte 

læger samt til organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis. Beløbet ud-

gør 2,16 kr. pr. grp. 1-sikret pr. 1. oktober det foregående år. Tilskuddet ydes 
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i 2019 og 2020. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der efterspørges af 

klyngerne eller de enkelte læger/ klinikker. Midlerne må ikke anvendes til ud-

vikling og gennemførsel af aktiviteter, der ikke vedrører de nævnte aktivite-

ter. Der er afsat 12,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til dækning af klyngeun-

derstøttende aktiviteter, hjælp til udsatte læger og til organisations- og ledel-

sesudvikling.  

I 2021 får regionerne alene tilskud til hjælp til udsatte læger. Beløbet udgør 

0,47 kr. pr. grp. 1-sikret pr. 1. oktober det foregående år. Der er afsat 2,7 

mio. kr. til dette formål i 2021. 

Det er aftalt, at regionernes årlige indbetalinger til Fonden for Almen Praksis 

for så vidt angår indbetalinger til efteruddannelse, jf. overenskomstens § 

100, stk. 1c, nedsættes med de ovenfornævnte beløb i hhv. 2019, 2020 og 

2021.  

6. Der tildeles 2,16 kr. pr. grp. 1-sikret pr. 1. oktober det foregående år i perio-

den 2019 og 2020 til klyngerne. I 2021 tildeles alene 0,47 kr. pr. grp. 1-sikret 

til klyngerne. Midlerne er tiltænkt som en hjælp i forbindelse med opstarten 

af klyngerne, og skal anvendes til køb af konsulentydelser (fx data-hjælp, faci-

litering o.lign) fra de regionale sekretariater eller andre relevante udbydere. 

Klyngerne afgør selv, hvor disse ydelser købes.  

Der er i alt afsat 12,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, samt 2,7 mio. kr. i 2021 til 

dette. Det er aftalt, at regionernes årlige indbetalinger til Fonden for Almen 

Praksis for så vidt angår indbetalinger til efteruddannelse, jf. overenskom-

stens § 100, stk. 1c, nedsættes med de ovenfornævnte beløb i hhv. 2019, 

2020 og 2021, således at regionerne udbetaler de aftale midler til klyngerne 

sammen de i OK-18 afsatte midler. 

Udmøntningen af egenkapitalen vedrørende efteruddannelsesmidlerne i Fonden 

for Almen Praksis fordeles på følgende måde: 

  2019 2020 2021 Permanent 

Øget tildeling til selvvalgt efteruddannelse til 20.200 kr. 
årligt med en takst for selvvalgt efteruddannelse på 
4.000 kr. pr. dag. (pkt. 1+2)  12,5 12,5 12,5  12,5 

Tabt arbejdsfortjeneste til klinikpersonalets deltagelse i 
kurser indenfor KOL og diabetes type-2 på 2.820 kr. år-
ligt per personale (pkt. 3) 5,6 5,6 5,6 0 

Tilskud til afholdelse af Store praksisdage (pkt. 4) 2,7 2,7 2,7 0 

Klyngeunderstøttelse, organisationsudvikling, og hjælp 
til udsatte læge:         

Til regionernes kvalitetsenheder (pkt. 5): 12,5 12,5 2,7 0 

Til klyngerne (pkt. 6): 12,5 12,5 2,7 0 

I alt 45,8 45,8 26,2 12,15 

 

Det er aftalt, at ovennævnte beløb og takster ikke PL-reguleres.  

I alt forventes egenkapitalen i perioden 2019 til 2021 at blive nedbragt med 117,8 

mio. kr. Egenkapitalen forventes således at udgøre 21,2 mio. kr. i 2021. 
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På det ekstraordinære møde med formandskabet for bestyrelsen for Fonden for Al-

men Praksis drøftedes ligeledes spørgsmålet om forskning og anvendelsen af de op-

sparede midler til forskningsformål. Det blev besluttet at udmønte midlerne som 

ovenfor beskrevet. Der er dog på møde i fondsbestyrelsen den 7. november 2018 af-

sat 4,5 mio. kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 til en Temapulje.  

Nærværende aftale om udmøntning af egenkapitalen er gældende fra 1. januar 2019. 

 

Dato 

For bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis 
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