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Ifølge fireårsreglen skal hoveduddannelsen i et speciale være påbegyndt senest 

fire år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse (KBU). 

 

Læger, der har opnået tilladelse til selvstændigt virke på andet grundlag end 

KBU – primært udenlandsk uddannede - efter den 1. august 2008, skal være 

påbegyndt en hoveduddannelse i et speciale senest tre år efter erhvervelse af til-

ladelse til selvstændigt virke. Disse læger indgår ikke i tabellerne nedenfor. 

 

Sundhedsstyrelsen har modtaget nye opgørelser fra de tre videreuddannelsesre-

gioner, og opdateret tidligere notat vedrørende læger, der har gennemført KBU 

efter 1. august 2008 og som har eller ikke har påbegyndt et hoveduddannelses-

forløb i speciallægeuddannelse inden for tidsfristen i bekendtgørelsen. Videre-

uddannelsesregionerne har ikke nødvendigvis oplysninger om alle lægers ud-

dannelsesforløb og opgørelsen er således præget af en vis usikkerhed. 

 

Opmærksomheden henledes på, at tabel 1 adskiller sig fra tabel 2 og 3 ved, at 

tallet i rubrikken ”udsættelse KBU, barsel m.v.” er en sammentælling af tallene 

i de efterfølgende rubrikker ” I højrisiko” og ”I risiko” for manglende opfyl-

delse af fireårsfristen”. Det skyldes, at tabel 1 omhandler de læger, som er fal-

det for fireårsfristen, med mindre de har eller forventer ud fra gældende regler 

at få udsættelse af fristen.  

 

 

Det fremgår af tabel 1, at blandt læger, der har fået tildelt KBU-forløb i 2. 

halvår 2008 er 17 læger på nuværende tidspunkt faldet for tidsfristen (11 i Øst, 

2 i Nord og 4 i Syd), og at yderligere op til 81 læger er i risiko for at falde for 

tidsfristen i løbet af 2013 (39 i Øst, 33 i Nord og 9 i Syd).  

 

Tabel 1. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der 

fik tildelt KBU i 2. halvår 2008 

 Øst Nord Syd I alt 

Tildelte KBU - forløb 130 104 68 302 

Faldet for fireårsfri-

sten 
11 2

5 
4 17 

HU 71 60 40 171 

Udsættelse KBU, 

barsel mv. 
(39) (33) (9) (81)

6 

I højrisiko
1
 for mang-

lende opfyldelse af fi-
5

7 
8

8 
1

9 
14 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 6.2.1.1

ANENIE
Maskinskrevet tekst
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reårsfristen 

I risiko
2
 for manglen-

de opfyldelse af fire-

årsfristen 

34
10 

25 8 67 

Status ukendt
3
 9 9 15

11 
33 

Øvrige
4 

0 0 0 0 

1) Læger i højrisiko er defineret som læger, der har fået udsættelse af frist, men ikke har 

gennemført en introduktionsstilling. 

2) Læger i risiko er defineret som læger, der har fået udsættelse af frist og har gennemført 

introduktionsstilling men endnu ikke fået et HU.  

3) Status ukendt er fx: ”ansættelsesforhold ukendt” eller ”uden dansk adresse”. 

4) Øvrige er læger, som ikke har søgt KBU men fx er ansat i medicinalindustrien  

5) 1 har søgt HU-forløb i VUR Øst, men ikke fået en stilling. 1 har på intet tidspunkt søgt 

HU-forløb i nogen af de tre videreuddannelsesregioner 

6) Tallene i parentes er en sammentælling af de to tal nedenunder i tabellen.  

7) 4 læger er i ph.d forløb og 1 kan falde den 1. september 2013. 

8) Fakta vedr. de 8 personer, som af VUR Nord vurderes at være i højrisikogruppen: 

 6 er indskrevet som ph.d. 

 1 har ifølge sekretariatets oplysninger færdiggjort en ph.d. og er pt. i gang med in-

trostilling der afsluttes 31. maj 2014. 

 1 er pt. i gang med en introstilling, men er på nuværende tidspunkt på barsel i en 

ukendt periode. Lægen har tidligere været på barsel i 8 mrd. 

9) Igangværende ph.d. studerende falder for fristen i 2016. 

10) Heraf kan 1 rammes den 1. april og 2 den 1. juni 2013. 13 læger kan rammes i perioden 

1. juli – 1. oktober 2013. De resterende 18 kan rammes i 2014 eller senere. 

11) Af de 15, som er ukendte, har 8 fået en introduktionsstilling, mens de resterende 7 kun 

har en KBU – ingen i gruppen har fået udsættelse af frist. 
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Det fremgår af tabel 2, at blandt læger, der har fået tildelt KBU-forløb i 1. 

halvår 2009 er 25 læger på nuværende tidspunkt faldet for tidsfristen (17 i Øst, 

7 i Nord og 1 i Syd), og at yderligere op til 22 læger er i risiko for at falde for 

tidsfristen i løbet af 2013 (7 i Øst, 0 i Nord og 15 i Syd).  

 

Tabel 2. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der 

fik tildelt KBU 1. halvår 2009 

 Øst Nord Syd I alt 

Tildelte KBU - forløb 167 143 88 398 

Faldet for fireårsfri-

sten 
17

5 
7

6 
1 25 

HU 76 85 44 205 

Udsættelse KBU, bar-

sel mv. 
64

7 
45

8 
21 130 

I højrisiko
1
 for mang-

lende opfyldelse af fi-

reårsfristen 

3
9 

0 3 6 

I risiko
2
 for manglen-

de opfyldelse af fire-

årsfristen 

4
10 

0 12 16 

Status ukendt
3
 2 6 7 

15 

Øvrige
4 

1 0 0 1 

 

1) Læger i højrisiko er defineret som læger uden gennemført introduktionsstilling og uden 

begrundet udsættelse af frist. 

2) Læger i risiko er defineret som læger, der har gennemført introduktionsstilling men end-

nu ikke fået et HU.  

3) Status ukendt er fx: ”ansættelsesforhold ukendt” eller ”uden dansk adresse”. 

4) Øvrige er læger, som ikke har søgt KBU men fx er ansat i medicinalindustrien. 

5) Alle er faldet for fristen pr. 1. marts 2013. 4 af lægerne havde søgt hu-forløb uden held. 

Yderligere 3 har registreret gennemført introduktionsstilling.  

6) Fakta vedr. de 7 personer som, af VUR Nord, vurderes at være faldet for fireårsfristen  

 3 læger vurderes at være faldet for fristen 01.02.13  

 2 læger vurderes at være faldet for fristen 01.03.13  

 2 læger vurderes at være faldet for fristen 01.04.13. 

7) Heraf 7 i ph.d. forløb og en langtidssyg. 

8) Fakta vedr. de 45 personer som VUR Nord er bekendt med har fået udsættelse af 

fristen: 

 14 læger er i gang med en ph.d. 

 31 læger har fået udsættelse pga. barsel. 3 af disse læger vurderes at falde for fri-

sten hhv.1. maj 2013,1. juni 2013 og 1. juli 2013.  

9) Alle falder den 1. april 2013. 

10) Heraf falder 3 den 1. april og den 1. juni 2013.  

 

  



 

 Side 4 

Blandt læger, der fik tildelt KBU-forløb 2. halvår 2009 er der endnu ikke 

nogen læger, der er faldet for fireårsfristen, I tabel 3 se en vurdering af læ-

ger i risiko henholdsvis højrisiko. 

 

Tabel 3. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der 

fik tildelt KBU forløb 2. halvår 2009 

 Øst Nord Syd  

 

Tildelte KBU - forløb 
163 111 75 349 

 

HU 
41 52 33 126 

 

Udsættelse KBU, bar-

sel mv. 

39
5 

17 18 74 

I højrisiko
1
 for mang-

lende opfyldelse af fi-

reårsfristen 

37
6 

6
7 

4 47 

I risiko
2
 for manglen-

de opfyldelse af fire-

årsfristen 

46
6 

30
8 

18 94 

Status ukendt
3 

0 6 0 6 

Øvrige
4 

0 0 2
9 2 

1) Læger i højrisiko er defineret som læger uden gennemført introduktionsstilling og uden 

begrundet udsættelse af frist. 

2) Læger i risiko er defineret som læger, der har gennemført introduktionsstilling men end-

nu ikke fået et HU.  

3) Status ukendt er fx: ”ansættelsesforhold ukendt” eller ”uden dansk adresse”. 

4) Øvrige er læger, som ikke har søgt KBU men fx er ansat i medicinalindustrien  

5) Heraf kan 9 læger rammes i 1. halvår 2014 og 30 læger i 2. halvår 2014 eller senere 

6) VUR Øst har ikke sikkerhed for at være i besiddelse af alle oplysninger vedr. evt. gen-

nemført i-stilling og /eller afholdt barsel. De reelle tal i begge grupper kan derfor være la-

vere end anført. Alle vil i givet fald rammes i 2. halvår 2013. 

7) 4 læger har ingen kendt introstilling, og har heller ikke været i gang med en kendt intro-

stilling. 2 læger er pt. i gang med en introstilling som afsluttes hhv. 31. august 2013 og 

30. september 2013. 

8) 2 læger er pt. i gang med en introstilling, som afsluttes 30. april 2013. 28 læger har af-

sluttet introstilling. 

9) De to læger er udtrådt af ordningen. 

 

 

Konklusion 

Blandt læger, der påbegyndte deres kliniske basisuddannelse i 2. halvår af 2008 

(kandidater fra sommeren 2008) eller i 1. halvår 2009 (kandidater fra vinter 

2008/2009) har 54 pct. (376/700) fået et hoveduddannelsesforløb.  Der er tale 

om en mindre procentvis stigning i antallet af læger, som har fået et hovedud-

dannelsesforløb, idet det tilsvarende tal i december 2012 var 52 pct. 

 

På nuværende tidspunkt kan i alt 48 læger ikke påbegynde et hoveduddannel-

sesforløb inden for den fastsatte tidsfrist på 4 år efter påbegyndelsen af den kli-
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niske basisuddannelse; 42 læger som på opgørelsestidspunktet var faldet plus 

yderligere 6 læger, der formentlig er faldet den 1. april 2013. 

 

Antallet af læger i tabel 2 og 3, der er i højrisiko eller i risiko for manglende 

opfyldelse af fireårsfristen i 1. halvår af 2013 og/eller i 2. halvår af 2013 er 

henholdsvis 50 læger i højrisiko (ikke gennemført introduktionsuddannelse 

endnu og derfor ikke kvalificerede til at søge HU) og 107 læger i risiko.  

 

Hertil skal yderligere tillægges de læger fra tabel 1, som af den ene eller anden 

grund har udsat deres KBU-forløb i en periode, men som genindtræder i ansø-

gerskaren til hoveduddannelsesforløb - hvilket på nuværende tidspunkt er 14 

læger i højrisiko og 67 læger i risiko.  

 

Tabellerne viser, at problemet med læger, som er faldet eller er i risiko for at 

falde for tidsfristen, er størst i Videreuddannelsesregion Øst. I den forbindelse 

skal bemærkes, at der er ledige forløb inden for visse specialer i de andre regio-

ner. Det vil derfor være muligt for de læger, som er i risiko, at få et ledigt for-

løb enten ved at flytte til et andet sted i landet eller ved at skifte til et andet spe-

ciale. 

 

 




