
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Temadag for fase 3 læger 
 – Køb af praksis  
 
 

 
04.05.2021, kl. 14:30-17:45 (18:45), Virtuelt 
 

Er du fase 3 læge, og går du med tanker om at nedsætte dig i almen 

praksis?  

Så tilmeld dig denne temadag, hvor revisor og advokat besvarer dine 

spørgsmål. 

 

Lægelig konsulent i KAP-S Andreas Heltberg indleder dagen med en beretning 

om at nedsætte sig i praksis – alt lige fra kemien og beslutningen til 

snubletrådene. 

 

Sonja Rasmussen fortsætter dagens program med at oplyse dig om de mange 

muligheder du har for at få gratis hjælp fra KAP-S. 

 

Statsautoriseret revisor Sten Glarkrog vil hjælpe med at få styr på, hvordan 

praksis ses med en revisors øjne. Vi kommer rundt om struktur, ejerforhold og 

regnskab. Derudover kigger vi på, hvad det betyder, om der f.eks. er tale om en 

”samarbejdspraksis” eller en ”kompagniskabspraksis”.   

 

Peter Jakobsen, advokat med speciale i praksishandler, guider os igennem alt 

lige fra bygninger, personale og ydernummer til juridiske udfordringer ved 

praksisovertag, kontrakter osv. Samtidig introducerer Peter os også til det, som 

mange går og tænker over før praksiskøb: ”Hvad sker der, hvis vi bliver uenige i 

praksis”. Hvad kan man gøre? Og hvad siger kontrakten? 

 

En repræsentant fra Region Sjælland fra overenskomstområdet, vil fortælle om 

fortolkning af love og overenskomstregler, herunder generationsskifteaftaler. 

Derudover introduceres du også til nul-numre. 

 

Temadagen afholdes virtuelt.  

Du modtager en link til den virtuelle temadag dagen før arrangementet, 

 

 

Tilmelding: 

Tilmeld dig på www.kap-s.dk/kurser  

Der er tilmeldingsfrist d. 2. maj. 2021 

 

 

 

 
 

Program 
 

Kl. 14:30 – 15:00 

Teknisk check ind 

 

Kl. 15:00 

Velkomst og præsentation 

 

Kl. 15:10  

At nedsætte sig i praksis v. Andreas 

Heltberg 

 

Kl. 15:20 

Muligheder for hjælp i KAP-S v. Sonja 

Rasmussen 

 

Kl. 15:30 

Struktur, ejerforhold i praksis og regnskab 

v. statsautoriserede revisor Sten Glarkrog, 

Ecomentor  

 

Kl. 16:35 

Jura og praksisovertagelse v. Peter 

Jakobsen, advokat med speciale i 

praksishandler, Linde & Altschuler ApS 

 

Kl. 17:15 

Fortolkning af love og 

overenskomstregler herunder 

generationsskifte v. Repræsentant fra 

Region Sjælland  

 

Kl. 17:30 

Opsamling og afslutning. Efterfølgende 

mulighed for flere spørgsmål til 

underviserne. 

 

Der er lagt pauser ind i programmet. 

 

http://www.kap-s.dk/kurser

