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Oversigt over basislægers uddannelsesforløb ifht. fireårsreglen  
Status pr. 29. februar 2012 
 
Videreuddannelsessekretariatet har gennemgået uddannelsesforløbene for de læger, der star-
tede i den kliniske basisuddannelse 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009 for hhv. Region Nord- og 
Midtjylland. De læger som startede 2. halvår 2008 kan potentielt overskride fireårsfristen 31. 
august 2012 eller kort herefter. Mens de læger som startede i 1. halvår 2009 potentielt kan 
overskride fireårsfristen 31. januar 2013 eller kort herefter. 
 
Nedenstående tabeller viser, hvor langt lægerne er, ud fra de oplysninger sekretariatet har ad-
gang til. 
 
Tabel 1: Læger påbegyndt KBU i Region Nord- og Midtjylland i 2. halvår 2008 
 Nord-

jylland 
Midt-
jylland 

Bemærkning 

1. Ansat i hoveduddannelse 11 23 Ingen problemer 
2.a. Fristen udskudt til 2013 eller senere (pga. 
barsel, ph.d. eller anden årsag) 8 32 

Ingen foreløbige  
problemer  

3. Har gennemført intro.-udd. pr. 29.2.2012 
4 15 

Mulige problemer 

4.a. Gennemfører intro.-udd. 1.3.2012-
31.7.2012, og ingen eller begrænset udskydelse 
af fristen (barsel mm.) 0 3 

Mulige problemer 

5.a. Ingen påbegyndt intro.udd. eller gennem-
fører intro.-udd. efter 31.7.2012, og ingen eller 
begrænset udskydelse af fristen (barsel mm.) 1 1 

Problemer med mindre 
der er barsel el. lign., 
vi ikke kender til 

6. Ingen dansk adresse (pr. feb. 2012) 2 5 Følges ikke yderligere 
Total 26 79  
Kilder: evaluer.dk, videreuddannelsen.dk og folkeregistret, Aarhus Universitet. 



 

 

Tabel 2: Læger påbegyndt KBU i Region Nord- og Midtjylland i 1. halvår 2009 
 Nord-

jylland 
Midt-
jylland 

Bemærkning 

1. Ansat i hoveduddannelse 12 25 Ingen problemer 
2.b. Fristen udskudt til 2. halvår 2013 eller 
senere (pga. barsel, ph.d. eller anden årsag) 8 31 

Ingen foreløbige  
problemer  

3. Har gennemført intro.-udd. pr. 29.2.2012 
12 30 

Ingen foreløbige  
problemer 

4.b. Gennemfører intro.-udd. 1.3.2012-deres 
frist, og ingen eller begrænset udskydelse af 
fristen (barsel mm.) 3 6 

Mulige problemer 

5.b. Ingen påbegyndt intro.udd. eller gennem-
fører intro.-udd. efter deres frist, og ingen eller 
begrænset udskydelse af fristen (barsel mm.) 6 6 

Problemer med mindre 
der er barsel el. lign., 
vi ikke kender til 

6. Ingen dansk adresse (pr. feb. 2012) 3 2 Følges ikke yderligere 
Total 44 100  
Kilder: evaluer.dk, videreuddannelsen.dk og folkeregistret. 
 
 
 
Noter:  

• Der tages forbehold for, at ikke alle ansættelser i introduktionsuddannelse har været 
registreret af hospitalerne i evaluer.dk. Der kan således være FLERE der har været el-
ler er i gang med introduktionsuddannelse end ovenfor anført. 

• Ved "gennemfører intro.-udd." forstås, at lægen forventes at gennemføre en introduk-
tionsuddannelse i den pågældende periode, jf. evaluer.dk. 

• Vi har ikke adgang til oplysninger om afholdt barsel uden for KBU eller introdukti-
onsuddannelse. 

 


