§ 10 Uddannelse
Stk. 1.
Lægepraksis samlede kompetencer kan fremmes gennem udvikling af medarbejderens faglige
og personlige kvalifikationer.
Lægepraksis opfordres til systematisk at arbejde med såvel formel uddannelse som anden form
for kompetenceudvikling for medarbejderne, f.eks. gennem det daglige arbejde,
sidemandsoplæring og gennem efter- og videreuddannelsesaktiviteter.
Arbejdsgiveren og medarbejderen opfordres til at tage et fælles ansvar for dette.
Parterne anbefaler, at der ved uddannelsesplanlægning tages udgangspunkt i medarbejderens
jobmæssige situation og anciennitet.
Stk. 2.
Parterne opfordrer til, at der i forbindelse med praksis kompetence- og
medarbejderudviklingsaktiviteter gennemføres medarbejdersamtaler mindst én gang årligt.
Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at parterne vil arbejde målrettet for
etablering og udbud af relevante efteruddannelsestilbud til medarbejdere omfattet af
overenskomsten.
Det er således fortsat parternes hensigt
•
•
•

hvert år at udbyde efteruddannelse i form af Klinikpersonalets uddannelsesdage,
at arbejde for udbud af relevante efteruddannelsestilbud under
arbejdsmarkedsuddannelserne,
at arbejde for at der udbydes andre relevante efteruddannelsestilbud, f.eks. i regi af
arbejdsgivers og medarbejdernes organisationer samt hos andre udbydere.
Stk. 3.
Medarbejderen har, under fornødent hensyn til lægepraksis tarv, ret til frihed under efter- og
videreuddannelse i mindst 5 dage om året.
For 4 af disse dage gælder følgende:
Medarbejderen har ved ansættelse i perioden 1. juni – 31. maj ret til betalt frihed til relevant
efter- og videreuddannelse i 4 dage pr. år. Ved ansættelse i et overenskomstår har
medarbejderen ret til et forholdsmæssigt antal betalte efteruddannelsesdage. Ubrugte efterog videreuddannelsesdage kan ved skriftlig aftale overføres til de efterfølgende år indenfor
overenskomstperioden. Endvidere kan arbejdsgiver og medarbejder indgå en skriftlig aftale
om, at afholde efter- og videreuddannelsesdage på forskud, mod at antallet af dage reduceres
tilsvarende for det eller de følgende år indenfor overenskomstperioden.

Medarbejderen kan bruge overførte eller på forskud aftalte uddannelsesdage til selv at vælge
uddannelse indenfor rammerne af positivlisten, jf. bilag 18 om rammerne for positivlisten. Der
kan maksimalt akkumuleres 10 dage til uddannelse fra positivlisten.
Ved deltagelse i efter- og videreuddannelse betaler arbejdsgiver fuld løn til medarbejderen,
transport og opholdsudgifter samt eventuelt deltagergebyr og udgifter til undervisningsmateriale.
Ved aftale om transport i egen bil, henvises til § 7. Arbejdsgiver kan eventuelt få lønrefusion fra
en offentlig eller organisationsfinansieret ordning. Efter- og videreuddannelse bør foregå
indenfor normal arbejdstid. Foregår uddannelsen udenfor normal arbejdstid, kompenseres der
for den medgåede uddannelsestid, men som hovedregel ikke for transporttiden, med
afspadsering eller timeløn i forholdet 1:1, dvs. afspadsering time for time eller betaling med
medarbejderens almindelige timeløn. Ved pålagt efteruddannelse med en transporttid der
overstiger 2 timer pr. dag kompenseres medarbejderen dog med almindelig timeløn for
transporttimer herudover.
Stk. 4.
For resterende dage gælder følgende:
Medarbejderen har, under fornødent hensyn til lægepraksis tarv, ret til frihed under efter- og
videreuddannelse i minimum 1 dag pr. år. Det kan aftales, at arbejdsgiver helt eller delvist
udreder kursusafgifter, transport samt eventuelt løntab.
Deltager medarbejderen i fjernundervisningsforløb aftalt med arbejdsgiver, anbefales det, at det
ved aftalens indgåelse fastlægges, hvorvidt og i hvilket omfang forberedelse og gennemførelse
sker i arbejdstiden eller fritiden.
Stk. 5.
Hvis medarbejderen ønsker det, attesterer arbejdsgiver for deltagelse i bl.a. virksomhedsinterne kurser og anden kvalificerende aktivitet.

