Skema
vedr. elektronisk ansøgning om refusion

Oplysninger om aktiviteten:
Aktivitetsnr.:

14-11-4-7

Mulig refusion til dette kursus:

Titel:

Konference - Hvordan har du det?
2013

Godkendte
hverdage

Periode:

13-03-2014 til 13-03-2014

Sted:

Papirfabrikken, Silkeborg

Dette kursus er godkendt med
1,00 kursushverdage (mandag-fredag).
Du kan få 1,00 x 2.600 kr. i refusion for
tabt arbejdsfortjeneste.

Godkendte
kursusdage

Dette kursus er derudover godkendt med
1,00 kursusdage (mandag-søndag).
Du kan derfor få refusion til
kursusgebyr/ophold op til 1,00 x 2.400 kr.

Arrangør:

Transport:

Region Midtjylland

Du kan få dækket transportudgifter op til
1.500 kr. i alt

Sådan søger du refusion elektronisk:

1) Gå på www.laeger.dk > PLO >
Efteruddannelse > Kursusrefusion

2) Log ind med dit personlige
brugernavn og adgangskode
(f.eks. d123456 og Ab12Cd34)

3) Klik på
”Efteruddannelsesregistrering” og
følg vejledningen

Sådan får du yderligere information:
Spørgsmål / hjælp til
elektronisk ansøgning,
refusion eller konto?

Spørgsmål om adgangskode
eller andet vedr. Læger.dk?

Spørgsmål om godkendelse
af kurser:

Kontakt Efteruddannelsesfonden i PLO:
Mail euf.plo@dadl.dk
Ring 3544 8461,
3444 8463,
3544 8465
eller 3544 8475
Fax 3544 8599

Kontakt IT afdelingen:

Kontakt PLO’s
Efteruddannelsesafdeling:

Mail webmaster@dadl.dk
Ring 3544 8355
Mandag – torsdag ml. 9-16
Fredag ml. 9-15

Mail kurser.plo@dadl.dk
Ring 3544 8140
Fax 3544 8599

Praktiske oplysninger om refusion fra Efteruddannelsesfonden
Hvad kan jeg få
refusion for?

Hvad er
forskellen på
kursushverdage
og kursusdage?
Regneeksempel

Type:
Tabt arbejdsfortjeneste

Sats:
2.600 kr. pr. kursushverdag (fast sats)

Til dækning af :

Kursusgebyr/
ophold
Transport

2.400 kr. pr.
kursusdag (max. beløb)
1.500 kr. i alt
pr. kursus (max. beløb)

Dine faktiske udgifter til kursusgebyr /
ophold m.m.(ikke transport)
Dine faktiske udgifter til transport. Kører
du i egen bil, kan du få 3,82 kr. pr. km.

Manglende indtægt på hverdage pga.
kursusdeltagelse

Vi skelner mellem kursushverdage og kursusdage. Hvis et kursus ligger fra torsdag til
søndag, kan du få refusion for tabt arbejdsfortjeneste for torsdag og fredag. Derudover
kan du få refusion for ”kursusgebyr / ophold” for alle 4 kursusdage (torsdag - søndag).
Du kan altid kun søge refusion for dine faktiske udgifter til kursusgebyr og ophold!
Hvad kan jeg få i refusion til et kursus fra torsdag til søndag?
o

Tabt arbejdsfortjeneste (torsdag+ fredag): 2 dage á 2.600 kr.

= 5.200 kr.

o

Kursusgebyr / ophold (torsdag til søndag):

= 6.000 kr.

Max. refusion er 4 dage á 2.400 kr. = 9.600 kr. Men du må kun søge refusion
for dine faktiske udgifter 4.000 kr. (kursus) + 2.000,- (hotel) = 6.000 kr.

o

Transport: Max. refusion for transport er 1.500,- kr. pr. kursus

= 1.500 kr.

Selv om den reelle udgift for dig f.eks. er 500 km * 3,82 kr. = kr. 1.910

o Refusion i alt til dette kursus (inden for din saldo)

=12.700 kr.

Stikprøve

Gem altid dine kvitteringer vedr. betaling af kursusgebyr, ophold og rejse. Du skal
kunne dokumentere dine udgifter ved stikprøvekontrol. Vi udtager tilfældigt ca. 10–15 %
af ansøgningerne, som får brev om indsendelse af dokumentation. Hvis du er udtaget til
kontrol, får du først refusion, når du har indsendt kopi af dine udgiftsbilag.

Pakkerejser

Når du har betalt for en kursuspakke inkl. rejseudgifter, skal du trække rejsens værdi ud
af pakkeprisen før du søger refusion for ”kursusgebyr/ophold”. Der må ikke være skjulte
rejseudgifter i refusionen. Du kan altid højst få refunderet 1.500 kr. for transport.
Hvor meget skal du trække ud af pakkeprisen før du søger refusion? For flyrejser i
Skandinavien trækker du 1.350 kr. fra pakkeprisen, for rejser i Europa trækkes 1.750 kr.
fra og for rejser til USA, Grønland, Australien m.v. trækkes 5.000 kr. fra pakkeprisen.

Eksempel pakkerejser

Ekspeditionstid

Ansøgning om
refusion

Studiemateriale
(25% ordningen)

o

Pakkepris på flyrejse, kursusgebyr og ophold (Grækenland) = 8.000 kr.

o

Træk værdien af flyrejsen ud af pakkeprisen:

= -1.750 kr.

o

Beløb du kan få refunderet under ”kursusgebyr / ophold”:
(Beløb du kan få dækket under ”Transport” er altid højst 1.500 kr.)

= 6.250 kr.

Der går normalt 3-4 uger fra du har søgt, til du får dine penge. Efter Lægedage og ved
årsskiftet kan der dog gå længere tid.
Ansøgning om refusion SKAL søges elektronisk med mindre andet er aftalt med fondens
sekretariat.
Sådan gør du:
o Log på Læger.dk: www.laeger.dk > PLO > Efteruddannelse >
Kursusrefusion > Elektronisk ansøgning
Hvis du har problemer med at lave den elektroniske ansøgning, er du naturligvis
velkommen til at kontakte sekretariatet.
Du kan højst bruge 25% af din konto på godkendt studiemateriale.
Hent et tilskudsskema på Læger.dk til ansøgning om refusion af studiemateriale.
Du kan ikke søge elektronisk, da vi altid skal have kopi af dine regninger. Se eksempler
på tidligere godkendt studiemateriale på: www.laeger.dk > PLO > Efteruddannelse >
Køb af studiemateriale > Faglitteratur eller Andet.
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