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Ved ansættelse som postgraduat klinisk lektor i Videreuddannelsesregion Nord gælder 
nedenstående økonomiske vilkår for ansættelsen. 
 
Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et sats B lektorat for funktionen, pt. xxx kroner 
årligt, som udbetales månedligt via Århus Universitet. Videreuddannelsessekretariatet 
refunderer honoraret til universitetet.  
 
Den afdeling, hvor den postgraduate kliniske lektor er ansat, modtager en årlig 
lønkompensation for funktionen. Afdelingen har hidtil dækket møderelaterede 
transportomkostninger. Afdelingen vil fremover modtage kompensation for hverv, der dækker 
alle  møderelaterede udgifter som følge af lektoratet. Eksempelvis forplejning til møder 
lektoren arrangerer (fx for uddannelsessøgende læger) og transportudgifter.   
 
Lønkompensationens størrelse afhænger af antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt 
opslås i specialet ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan, se bilag 1. Det bemærkes, 
at tværgående lektorater som udgangspunkt kun oppebærer lektorhonorar og kompensation 
for hverv.  
 
Kompensation udbetales fra videreuddannelsessekretariatet en gang årligt i december måned 
til det hospital, hvor lektoren er ansat, med angivelse af hvilken afdeling kompensationen 
vedrører.  
 
For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation 
til egen klinik/praksis.  
 
For øvrige vilkår for ansættelsen henvises til ansættelsesbrev fra Århus Universitet samt til 
funktionsbeskrivelse for postgraduate kliniske lektorer, der findes på 
www.videreuddannelsen-nord.dk  
 
 Med venlig hilsen 
 
 
Stine Whitehouse 
Specialkonsulent, cand.jur. 
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Tekstboks
Bilag 6.2.1.2



 

 

 
 
Bilag 1 vedrørende fastsættelse af kompensation for funktion som postgraduat klinisk lektor 
 
 
Kompensation for funktion som postgraduat klinisk lektor samt kompensation for hverv 
fastsættes på baggrund af antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet, 
jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Fra 2012 og indtil videre ud fra 
dimensioneringsplanen for 2013 – 2017.  
 
Specialerne er inddelt i følgende 4 grupper: 
 
 
 Årlig lønkompensation 

for funktion i 2012 
niveau 

Årlig kompensation 
for hverv i 2012 niveau  

Antal 
hoveduddannelsesstillinger  
Årlig 

Gruppe 1 30.000 (1/2måned) 2.500 0 – 2 
Gruppe 2 60.000 (1 måned) 5.000 3 – 5 
Gruppe 3 120.000 (2 måneder) 7.500 6 – 9  
Gruppe 4 180.000 (3 måneder) 10.000 Over 10  
 
 
For specialet almen medicin gælder, at uddannelseskoordinatorernes funktioner på nogle 
områder overlapper funktionsområdet for de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin. 
Derfor fastsættes kompensationen for disse lektorer i henhold til særskilt aftale.  
 
For postgraduate kliniske lektorer for klinisk basisuddannelse udgør lønkompensation for 
funktion i Region Nordjylland kr. 120.000 årligt (2 måneder) med en kompensation for hverv 
på kr. 7.500 årligt og for Region Midtjylland lønkompensation på kr. 180.000 årlig (3 
måneder) for funktionen og kr. 10.000 for hverv..  
 
For postgraduate kliniske lektorer for fælles akutmodtagelse udgør lønkompensation for 
funktionen i Region Nordjylland kr. 60.000 årligt med en kompensation for hverv på kr. 5.000 
årligt og for Region Midtjylland kr. 120.000 årlig for funktionen og kr. 7.500 for hverv.  
 
For øvrige tværgående postgraduate kliniske lektorer udbetales ikke lønkompensation for 
funktion, men alene for hverv – årligt kr. 5.000. 
  
På næste side findes oversigt over specialerne inddelt i grupperne 1 – 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Gruppe 1  
 
Karkirurgi    
Klinisk biokemi 
Klinisk farmakologi 
Klinisk genetik 
Klinisk immunologi 
Klinisk mikrobiologi  
Neurokirurgi 
Plastikkirurgi 
Thoraxkirurgi 
Retsmedicin 
 
  

Gruppe 2  
 
Arbejdsmedicin 
Dermatologi og venerolog 
Geriatri 
Hæmatologi 
Infektionsmedicin 
Klinisk fysiologi  
Samfundsmedicin 
Urologi  
Gastroenterologi    
Nefrologi  
 
 

 
Gruppe 3   
    
Børne- og ungdomspsykiatri 
Endokrinologi 
Kardiologi 
Kirurgi  
Lungesygdomme 
Neurologi 
Oftalmologi 
Oto-rhino-laryngologi 
Pædiatri 
Patologisk anatomi og cytologi  
Reumatologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppe 4 
 
Anæstesi 
Diagnostisk radiologi 
Gynækologi og obstetrik  
Klinisk onkologi 
Ortopædisk kirurgi 
Psykiatri 
 




