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Retningslinier for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord 
 
Baggrund 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord fastlægger 
hermed retningslinier for, hvordan basisuddannelsen skal tilrettelægges i Region Nordjylland 
og Region Midtjylland. Retningslinierne er udarbejdet på baggrund af en indstilling fra Center 
for Postgraduat Medicinsk Uddannelse (professor og alle postgraduate kliniske lektorer i 
fællesskab) samt drøftelser i Det Regionale Råd. 
 
Fra efteråret 2008 erstattes den hidtidige turnusuddannelse af en klinisk basisuddannelse af 12 
mdr. varighed. Den kliniske basisuddannelse består af to delansættelser af hver 6 mdr. 
varighed.  
Grundlag for indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen er fastlagt af Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet i: 

• Bekendtgørelse om Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
• Bekendtgørelse om Lægers kliniske basisuddannelse 
• Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse 

 
Specialer, der kan indgå i basisuddannelsen 
I princippet kan alle afdelinger, som kan levere dele af målbeskrivelsens kompetencer, indgå. 
For at sikre at alle kompetencer med sikkerhed opnås og for at sikre, at basislægen reelt får 
mulighed for at påtage sig et lægefagligt ansvar, har Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse valgt at begrænse deltagelsen i basisuddannelsen til følgende specialer: 
 
Både første og andet halvår (afdelinger med stort akut indtag): 

• Intern medicinske specialer 
• Kirurgi 
• Ortopædisk kirurgi 
 

Kun andet halvår: 
• Almen medicin 
• Gynækologi og obstetrik 
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• Intern medicinske specialer (afdelinger med mindre eller smallere akut indtag) 
• Kirurgi (afdelinger med mindre eller smallere akut indtag) 
• Karkirurgi 
• Thoraxkirurgi 
• Urologi 
• Klinisk onkologi 
• Neurokirurgi 
• Neurologi 
• Psykiatri 
• Pædiatri 

 
 
Mulige kombinationer af specialer 
Kombination af specialer i forløbene skal sikre, at basislægen opnår alle målbeskrivelsens 
kompetencer. Derfor kan kombinationer af to kirurgiske eller to intern medicinske specialer 
ikke accepteres. Det Regionale Videreuddannelsesråd finder, at det er væsentligt, at alle 
basislæger får et indblik i de intern medicinske sygdomme enten i almen praksis eller på 
sygehusafdelinger med mange intern medicinske problemstillinger. Derfor er alene følgende 
kombinationer mulige: 
 

• Intern medicinsk speciale (afdelinger med stor akut funktion) i kombination med 
Almen medicin, Gynækologi og obstetrik, Kirurgi, Kar- og Thoraxkirurgi, Urologi, 
Neurokirurgi, Ortopædisk kirurgi og Psykiatri. 

 
• Kirurgi i kombination med Almen medicin, intern medicinsk speciale, Klinisk 

onkologi, Neurologi eller Pædiatri. 
 

• Ortopædisk kirurgi i kombination med Almen medicin, intern medicinsk speciale, 
Klinisk Onkologi, Neurologi eller Pædiatri.    

 
Det fremgår af Bekendtgørelse om Lægers kliniske basisuddannelse, at Sundhedsstyrelsen 
fastlægger antallet af basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis. 
Der vil ikke fra Sundhedsstyrelsen eller fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
blive fastlagt et minimumsantal for øvrige specialers vedkommende.  
På grund af psykiatriens placering uden for de somatiske sygehuse vil de to regioner 
fastlægge, hvor mange af basisforløbene, der skal indeholde Psykiatri. 
 
Typer af afdelinger, der kan indgå 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse lægger vægt på, at lægen indgår i en akut 
modtagelse med et stort og bredt indtag af patienter, og at flow af patienter har en sådan 
størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter - 
også i pressede situationer. Det er vanskeligt at sætte et eksakt tal på, da også alvoren af 
patienternes sygdom varierer fra afdeling til afdeling.  
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse finder, at lægen i første halvår skal have 
fokus på den akutte patient, og at dette indebærer, at lægen indgår i vagtfunktion også uden 
for dagtid på en akut afdeling med en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. 
 
Øvrige krav til uddannelsessteder 
Det er en forudsætning for godkendelse af basisuddannelsesforløb, at der foreligger et 
uddannelsesprogram for forløbet, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer 
kan opfyldes. 
 



 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse finder, at de kommende fælles akut 
modtagelser er det ideelle læringssted for første halvår af basisforløbet. Indtil disse er 
etableret, skal det på anden måde sikres, at basislægen opnår såvel målbeskrivelsens intern 
medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer. Dette skal være beskrevet 
konkret i uddannelsesprogrammet. 
 
Uddannelsesprogrammer skal indeholde en beskrivelse af vagtfunktion og vejlederfunktion 
for begge delansættelser, herunder tilgængelighed af supervision i vagten.  
 
Arbejdstilrettelæggelsen skal sikre, at lægen i første halvår har obligatorisk superviseret 
vagtarbejde. Supervision skal som hovedregel gives af læge med Tilladelse til selvstændigt 
virke som læge med vagt på tjenestestedet. Rådet erkender, at dette kan være vanskeligt i en 
overgangsperiode, men ved afvigelse herfra skal der være særlig opmærksomhed på feedback 
herunder ved skemalagt debriefing. Denne skal være beskrevet i uddannelsesprogrammet. 
 
Det er vigtigt at sikre et godt uddannelses- og arbejdsmiljø for basislægen. Rådet anbefaler 
derfor hospitalerne, at der så vidt muligt er to læger i basisuddannelse på en 
uddannelsesafdeling samtidigt, alternativt at gensidig støtte sikres i et fælles uddannelsesmiljø 
på anden vis (beskrives i uddannelsesprogrammet). 
 
Procedure for godkendelse 
Region Nordjylland og Region Midtjylland sikrer indstilling af uddannelsesforløb og 
uddannelsesprogrammer senest 9. januar 2008 efter regionernes retningslinier herfor.  
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse træffer beslutning om godkendelse af de 
indstillede forløb og uddannelsesprogrammer inden indmelding om forløb til fordelingen i 
foråret 2008.  
 
Øvrige forhold 
Der henvises til følgende yderligere materiale om den kliniske basisuddannelse, som kan 
findes på www.videreuddannelsen-nord.dk og/eller www.cepome.au.dk: 

• Forslag til fremtidens kliniske basisuddannelse, Det Nationale Råds Turnus-
arbejdsgruppe, april 2006 

• Indstilling fra de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord 
vedrørende den kliniske basisuddannelse, juni 2007  

 
Følgende bekendtgørelser samt målbeskrivelsen kan findes på www.sst.dk  

• Bekendtgørelse om Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
• Bekendtgørelse om Lægers kliniske basisuddannelse 
• Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse 

 
 
 
 
 
 




