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Titel 

Retningslinje vedr. opgørelse over KBU’eres overholdelse af fireårsfristen og kontakt til læger i 
risiko 

 

Formål 

At beskrive, hvordan VUS håndterer opgørelser over KBU’eres overholdelse af fireårsfristen og 
kontakten til læger, der ser ud til at overskride fristen. 

 

Målgruppe 

Ansatte i Koncern HR, Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland / Videreuddannelsessekretari-
atet (VUS)  

 

Definition af begreber 

• KBU: klinisk basisuddannelse 

• www.videreuddannelsen.dk: Ansøgningssystem og -database for læger, der søger hoved-
uddannelsesforløb i en af de tre videreuddannelsesregioner i Danmark. 

• Evaluer.dk: hjemmeside der er lavet, for at uddannelseslæger kan evaluere deres uddan-
nelsessteder, og som derfor rummer oplysninger om deres uddannelsesforløb, fx inkl. or-
lovsperioder. 

• Fireårsfristen/fireårsreglen: Reglen om at ”hoveduddannelsen i et speciale skal være på-
begyndt senest 4 år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse” jf. 
Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. 

 

Fremgangsmåde 
Frister: 1. maj og 1. november indberettes til SST (indtil videre til den sekretariatsmedarbejder, 
der sender skabelon til udfyldelse). Desuden laves opgørelsen, når der kommer ekstra fore-
spørgsler fra fx SST. 

 

1. Gennemgang af egne datakilder 

1.1. Lav en oversigt i excel over relevante KBU’ere – en ansættelsesrunde ad gangen – både 
RN og RM. 

- Udgangspunktet er Peders oversigt fra ansættelsesrunden. 
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- Der skal suppleres med udtræk fra evaluer.dk – der kan være yderligere læger, der 
skal med i oversigten, fx pga. bytte af forløb. 

- Oversigterne ligger som kladder på ESDH-sagen 1-30-72-170-11. 

1.2. Slå den enkelte læge op i www.videreuddannelsen.dk. 

- Hvis lægen har fået h-forløb, skriv ’ja’ i oversigten, og gør ikke mere. 

- Hvis lægen ikke har fået h-forløb, udfyld ’søgt’ eller ’ej søgt’. 

1.3. Hvis lægen ikke er i h-forløb, hent øvrige oplysninger i evaluer.dk. 

- Hvis der er barsel eller forskningsorlov noteres antal måneder. 

- Dato for afsluttet i-stilling sættes i oversigten (vedrører den i-stilling, der først kvali-
ficerer til hoveduddannelse i et speciale). 

- Tjek om der er skrevet en bemærkning under fanen ”Profil”. 

1.4. Udfyld ’ny frist’ for læger der ikke har h-forløb. Kategoriser efter SSTs kategorier, samt 
om lægerne har søgt, har dansk adresse, og hvornår fristen udløber ud fra de kendte op-
lysninger. 

De kategorier, der bruges ved indberetning til SST er:  

1. Tildelt HU-forløb  

2. Læger med forlæn-
get frist 

Uafhængigt af hvor lang tid fristen er forlænget. Hvis fristen er overskredet 
tælles lægen med under ’øvrige’. Af fodnote kan det fremgå hvor mange, 
der forventes at falde for reglen fremover, f.eks. det kommende halvår, 
såfremt de ikke ansættes i et hoveduddannelsesforløb. 

3. Faldet for fireårsfri-
sten 

For at være faldet for 4-årsreglen er det en forudsætning, at lægen har søgt 
om hoveduddannelsesforløb i minimum én region i minimum én runde. 

4. Øvrige 
Som udgangspunkt dem der menes at have overskredet fristen, men som 
ikke har søgt. 

Note: Tabellen opdateres løbende vedr. tvivlstilfælde. 

1.5. For læger, hvor der ikke er tilstrækkelige oplysninger, eller som ser ud til at overskride 
fristen: 

- Tjek i ESDH, om der er relevante oplysninger om lægen. 

- Tjek vha. ESDH, om lægen har dansk adresse, indsæt i oversigt. 

- For RN’s KBU’ere, spørg Camilla Hoff Dahl, om hun har relevante oplysninger + om 
mailadresser jf. punkt 2.4.  

 

2. Skriv til restgruppen 

2.1. Hvert halve år kontakter vi læger, der forventes at overskride fristen, når vi har afviklet 
samtaler i (næsten) alle specialer i pågældende runde. I efteråret 2013 bliver det efter 
samtaler den 13.9. (hvor kun IM: reumatologi mangler). Det betyder, at der kan være 
nogle læger, vi er i kontakt med hvert halve år. 

2.2. Skriv til læger der: 

- ikke har fået hoveduddannelsesforløb, 

- muligvis overskrider fristen før et vist tidspunkt, som udgangspunkt efterfølgende 
halvår (ved opgørelsen der laves i efteråret 2013 vil skæringsdatoen være 1.7.2014), 

- ikke lige har søgt i seneste runde og 

- ikke har oplyst forlængelse til efter førnævnte dato. 
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2.3. Tjek, om der er nogle af disse læger, vi allerede har været i kontakt med om fireårsfristen 
(i excel-oversigten og ESDH-sagen 1-30-72-170-11). 

2.4. Vi sender til: 

- mailadresse fra KBU-oversigt, evaluer.dk, videreudannelsen.dk og/eller arbejdsmail 
ved RN/RM (helst både arbejds- og privat mailadresse). Tjek først om de har RM-
mailadresse, hvis ikke, tjek med RN, jf. punkt 1.5. 

- postadresse, hvis vi ikke får kontakt med lægen. 

2.5. Brug standardteksten i boksen nedenfor (Husk at bruge VUS-skabelon og -mail). Hvis vi 
før (for nylig) har kommunikeret med lægen om fireårsfristen vurderes det, om der skal 
skrives noget andet (fx kortere eller svar på tidligere mail). 

Emne: Henvendelse fra Videreuddannelsesregion Nord vedr. 4 års reglen 
Mailtekst: Kære læge Se venligst vedhæftede brev. 
 
Kære læge 

Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord henvender sig til dig, fordi 
du ifølge vores oplysninger startede din kliniske basisuddannelse i X. halvår 20XX inden for 
vores videreuddannelsesregion. 

Videreuddannelsessekretariatet orienterer løbende Sundhedsstyrelsen om, hvor mange læger 
vi vurderer, der risikerer at overskride fireårsfristen i vores videreuddannelsesregion. 

Ifølge vores oplysninger risikerer du at falde for fireårsfristen i X. halvår 20XX, idet du end-
nu ikke er ansat i en hoveduddannelse i Danmark. 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne gøre dig opmærksom på fireårsfristens udløb, og 
står gerne til rådighed med oplysning, rådgivning og karrierevejledning. Du kan også få kar-
rierevejledning på hospitalet evt. ved din nærmeste leder og ved Yngre Læger. Samtidig vil 
vi gerne opfordre dig til at melde tilbage til os, om der er særlige forhold såsom barsel 
og/eller forskning, som gør, at du kan opnå forlængelse af fireårsfristen? 

For yderligere information henvises til følgende hjemmesider: 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/L
aege/Fireaarsreglen.aspx 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/fire%c3%a5rsreglen? 

Hvis du vurderer, at du vil overskride fireårsfristen, hører Videreuddannelsessekretariatet 
meget gerne fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
XX 
AC-fuldmægtig 

 

2.6. Skriv i oversigten, hvilke læger vi har kontaktet. 

 
3. Opfølgning på tilbagemeldinger fra læger 

3.1. Svar lægen, følg op mht. karrierevejledning hvis behov. Journaliser korrespondance med 
lægerne. 

3.2. Skriv i oversigten, hvilken kontakt, der har været, og hvilke oplysninger lægerne har gi-
vet. 

3.3. Opdater ’ny frist’ og kategoriseringen. 
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4. Færdiggør og udsend opgørelse 

4.1. Lav opgørelse (i SSTs skabelon) og evt. (regionalt) oversigtsnotat. 

4.2. Orienter Berit og aftal, hvem der skal have det til orientering, og hvem der sender det ud: 

- Obligatorisk: Dan Fanøe, Danske Regioner, Kjeld Martinussen, sekretariaterne i Syd 
og Øst. 

4.3. Opgørelsen sendes til DRRLV til orientering på eller uden for rådsmøde, efter aftale med 
Berit. Opgørelsen sendes ligeledes til Kontaktforum for RM, VUS og PKL-kredsen. 

4.4. Journaliser opgørelser / notater. 

 
 

Dokumentation 

Der arbejdes i excel-oversigten i kladder i ESDH og journaliseres løbende på ESDH-sagen jf. 
’referencer’ nedenfor. 

 

Ansvar 

Den sekretariatsmedarbejder, der har opgaven med at lave opgørelserne og tage kontakt til læ-
gerne sørger for at følge indberetningskadencen. 
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