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Sidste år blev der etableret en specialuddannelse i borgernær sygepleje særligt 

målrettet sygeplejersker ansat i kommunerne. Uddannelsen skal styrke det borger-

nære sundhedsarbejde, som oplagt bør løftes. 

 

En del af denne specialuddannelse består af 6 ugers praktikophold på sygehusaf-

delinger og i almen praksis.   

 

En række praktiserende læger har allerede fået henvendelser fra kommuner eller 

fra kommunale sygeplejersker om praktikophold i deres klinik. Vi vil på den bag-

grund kort informere om rammerne for disse ophold samt hvad de første erfarin-

ger har været. 

 

Korte frivillige ophold – honorering som for tutorlæger 

Aftalen om praktikophold i almen praksis er frivillig, og det er således op til den 

enkelte læge at afgøre om det er relevant og man har ressourcer til det. Fra PLO 

bakker vi op om praktikforløbene, og anbefaler at de mindst har en varighed på 3-

5 dage. Det er dog op til den enkelte læge/ klinik at beslutte om forløbet skal være 

længere eller kortere. 

 

I forhold til honorering er der indgået en aftale med Danske Regioner og Sund-

heds- og ældreministeriet om at læger/ klinikkerne honoreres i forbindelse med 

praktikophold. Honoraret udgør 860,62 kr. pr. dag for disse praktikforløb. 

Honoraret svare til det der er aftalt med Moderniseringsstyringsstyrelsen i forbin-

delse med medicinstuderendes praktik i almen praksis. Tilskuddet udbetales via 

Efteruddannelsessekretariatet i PLO. Aftalen om honorar udløber med udgangen 

af 2021 og skal herefter genforhandles.  

 

Sekretariatet kan kontaktes på mail euf.plo@dadl.dk. Det vil i starten af septem-

ber blive muligt at få udbetalt refusion for praktikophold på samme hjemmeside 

som der søges om tilskud til lægers og personalets efteruddannelse. Tilskuddet til 

praktikophold bliver trukket fra en selvstændig konto og ikke fra de tildelinger læ-

ger får til efteruddannelse.  

 

Positive erfaringer – forskellige modeller 

En række læger har allerede haft kommunale sygeplejersker i kortere eller længere 

praktikforløb. Forløbene har dog været meget forskellige og været afhængige af 

klinikkernes størrelse, samt hvor tæt samarbejdet har været forinden.  
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Efteruddannelsessekretariatet har været i kontakt med læger, der har haft sygeple-

jersker i praktik. Der tegner sig her et billede af to forskellige modeller. En hvor 

den kommunale sygeplejersker følger den praktiserende læge. Og, en hvor en 

konsultationssygeplejersker har været tovholder for praktikforløbet.  

En læge, der har ladet sygeplejersken følge ham, fortæller at de tog afsæt i en fæl-

les interesse i at forbedre det tværfaglige samarbejde. Sygeplejersken fulgte ham i 

2 gange 3 dage, og der er aftalt et opfølgende forløb om et par måneder. Lægen 

giver udtryk for at det var lærerigt for begge parter og ikke specielt tidskrævende. 

Lægen havde lagt nogle få bloktider ind, men havde også ladet sygeplejersken 

følge andre i klinikken, når der var relevante opgaver hos dem i forhold til speci-

alsygeplejerskens uddannelse. 

 

En anden læge havde fået henvendelse fra to kommunale sygeplejersker på 

samme tid, og indgået aftale om praktikforløb, hvor en konsultationssygeplejerske 

i klinikken var tovholder på forløbet. Forløbet havde bestået af både hele og halve 

dage, som passede for begge parter. Lægen oplevede ikke praktikforløbene som 

en belastning – og slet ikke for konsultationssygeplejersken som havde været me-

get positiv stemt, og lært en masse om, hvordan man i kommunerne arbejdede 

borgernært.  

 

Uanset form er det noget som lægerne gerne vil anbefale at andre går ind i. 

 

Det skal give mening -  for begge parter! 

Specialuddannelsen er stadig meget ny, og vi har ikke mange erfaringer med prak-

tikopholdene i almen praksis. Det er vigtigt at understrege, at de enkelte klinikker 

ikke er forpligtiget til at åbne op for praktikforløb. Det ser dog ud til, at det er få 

læger der siger nej, da det er forløb, som bygger videre på eksisterende samar-

bejdsrelationer og det ser ud til at give mening for de praksis, der har deltaget. Ef-

teruddannelsessekretariatet følger udviklingen tæt, og forsøger at samle gode erfa-

ringer op. 

 

Spørgsmål til uddannelsen og praktikforløb kan ske til praktiserende læge og læ-

gefaglig uddannelseskonsulent i PLO-E, Bo Christensen (bc@ph.au.dk) eller ef-

teruddannelseschef i PLO, James Høpner (mail: jah.plo@dadl.dk/ mobil: 27 10 00 

14). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

James Høpner   Bo Christensen 

Efteruddannelseschef, PLO  Professor, lægefaglig  

konsulent i PLO-E 
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