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Honoraraftale for kursusledere og undervisere i PLO-E - gældende for akti-
viteter efter 1. januar 2021     (05-09-2022) 

Honorartakster for kurser (dog ikke Lægedage) i Danmark – gældende for læger og praksisperso-
nale 
Honoraret udbetales umiddelbart efter kursets afslutning. Der kan som udgangspunkt kun være én 
kursusleder for hvert kursus. Der er mulighed for at have et ”føl” med på kurset i forbindelse med 
at en ny kursusleder skal overtage dit kursus. Disse honoreres kun med tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Kursusledere, der underviser på deres egne kurser, får ikke udbetalt underviserhonorar samtidig 
med deres kursuslederhonorar.  
 

Kursusleder honorering 

Kursusledelse – pr. time/ dag 1.249 kr. / 7.494 kr. 

Vikardækning pr. dag – kun praktiserende speciallæger 4.000 kr. 

  

Underviser honorering 

Undervisning – pr. time/ dag 1.087 kr. / 6.522 kr. 

Vikardækning pr. dag – kun praktiserende speciallæger 4.000 kr. 

  

Honorering – ”kursuslederføl” 

Praktiserende læger – pr. dag 4.000 kr. 

Praksispersonale – pr. dag 2.820 kr. 

  

Transportgodtgørelse - alle 

Kørsel i egen bil (statens takster 2022) Jan. – apr.: 3,51 kr. pr. km.  
Maj – dec.: 3,70 kr. pr. km. 

Tog, fly, færge Standardbilletter 

Broafgift, parkering o.lign. Efter bilag 

  

Mødegodtgørelse  

Planlægnings- og opfølgningsmøder Ingen honorering 

Kursuslederdag – læger / praksispersonale – honorering pr. 
dag (dog ikke introduktionsmøde for nye kursusledere) 

2.000 kr. / 1.000 kr. 

Transportudgifter Efter bilag – billigste transport-
form (se ovenfor) 

 
Honorartakster for Lægedage – gældende for læger og praksispersonale 

Kursuslederhonorering 

Kursusledelse – pr. time/ halv dag/ hel dag 1.249 kr. / 3.747 kr./ 7.494 kr. 

Vikardækning pr. dag / halv dag – kun praktiserende speciallæ-
ger 

4.000 kr. / 2.000 kr. 

  

Underviserhonorering 

Undervisning – pr. time/ halv dag/ hel dag 1.087 kr. / 3.261 kr./ 6.522 kr. 
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Vikardækning pr. dag / halv dag – kun praktiserende speciallæ-
ger 

4.000 kr. / 2.000 kr. 

Transportgodtgørelse – alle 

Kørsel i egen bil (statens takster 2022) Jan. – apr.: 3,51 kr. pr. km.  
Maj – dec.: 3,70 kr. pr. km. 

Tog, fly, færge Standardbilletter 

Broafgift, parkering o.lign. Efter bilag 

  

Mødegodtgørelse  

Planlægnings- og opfølgningsmøder Ingen honorering 

Transportudgifter Efter bilag – billigste transport-
form (se ovenfor) 

 
Honorartakster for kurser i udlandet – gældende for læger og praksispersonale 
 
I forbindelse med udlandskurser kan der eksempelvis være behov for to kursusledere. Der fratræk-
kes dog i sådanne situationer en dags honorar for hver kursusleder. Det vil sige at et 5 dages kursus 
kun honoreres med 4 dage til hver kursusleder. På udlandskurser bør der som udgangspunkt ikke 
være mere end 3 undervisere for at holde prisen for deltagerne nede. 
 

Kursusleder honorering 

Kursusledelse – pr. time/ dag 1.249 kr. / 7.494 kr. 

Vikardækning pr. dag – kun praktiserende speciallæger 4.000 kr. 

  

Underviser honorering 

Undervisning – pr. dag 5.500 kr. 

Vikardækning pr. dag – kun praktiserende speciallæger 4.000 kr. 

  

Honorering – ”kursuslederføl” 

Praktiserende læger – pr. dag 4.000 kr. 

Praksispersonale – pr. dag 2.820 kr. 

  

Transportgodtgørelse - alle 

Kørsel i egen bil (statens takster 2022 Jan. – apr.: 3,51 kr. pr. km.  
Maj – dec.: 3,70 kr. pr. km. 

Tog, fly, færge Standardbilletter 

Broafgift, parkering o.lign. Efter bilag 

  

Mødegodtgørelse  

Planlægnings- og opfølgningsmøder Ingen honorering 

Transportudgifter Efter bilag – billigste transport-
form (se ovenfor) 

  

Diæter (statens satser for tjenesterejser - 2021) 

Dagpenge i udland og i Grønland 540 kr. pr. dag 

Fradrag for betalt morgenmad 15% 81 kr. pr. dag 
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Fradrag for betalt frokost 30%  162 kr. pr. dag 

Fradrag for betalt aftensmad 30%  162 kr. pr. dag 

Fradrag for betalt fuld kost 75% 405 kr. pr. dag 

 
Redigeret 05-09-2022 af BGI (Statens km-penge og diæter i 2022, jvnf. Medarbejder- og Kompeten-
cestyrelsen cirkulære af 12. maj 2022)  


