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Tabel 1: Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der har påbegyndt 
KBU i 2. halvår 2008 
 Øst Nord Syd  I alt  % 
Tildelte KBU -forløb  103    

Læger, der accepteret 
tilbudt hoveduddan-
nelsesforløb 

 81    

Læger med forlænget 
tidsfrist, som videre-
uddannelsesregionen 
kender til 

 13    

Læger, der har over-
skredet femårsfrist, 
som videreuddannel-
sesregionen kender til 

     

Antallet af læger, der 
har overskredet fem-
årsfrist, som efterføl-
gende ansættes i et 
hoveduddannelsesfor-
løb 

 1    

Øvrige* 
 

 8    

*8 har ikke ansøgt efter fristens udløb og 7 af disse har ikke dansk adresse. 

 
Tabel 2. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der fik tildelt KBU 
1. halvår 2009 
 Øst Nord Syd  I alt % 
Tildelte KBU –  
Forløb 

 136    

Læger, der accepte-
ret tilbudt hovedud-
dannelsesforløb 

 107    

Læger med forlæn-
get tidsfrist, som 
videreuddannelses-
regionen kender til 

 18    

Læger, der har 
overskredet femårs-
frist, som videreud-
dannelsesregionen 
kender til 

     

Øvrige* 
 

 11    
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* 7 har ikke dansk adresse og 4 har ikke søgt HU.  

 
Tabel 3. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der fik tildelt KBU 
2. halvår 2009 
 Øst Nord Syd  I alt % 
Tildelte KBU –  
forløb 

 107    

Læger, der accepte-
ret tilbudt hovedud-
dannelsesforløb 

 85    

Læger med forlæn-
get tidsfrist, som 
videreuddannelses-
regionen kender til 

 12    

Læger, der har 
overskredet femårs-
frist, som videreud-
dannelsesregionen 
kender til 

     

Øvrige* 
 

 10    

*3 har ikke dansk adresse, 7 har ikke søgt.  

 
Tabel 4. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der fik tildelt KBU 
1. halvår 2010 
 Øst Nord Syd  I alt % 
Tildelte KBU –  
forløb 

 131    

Læger, der accepteret 
tilbudt hoveduddan-
nelsesforløb 

 93    

Læger med forlænget 
tidsfrist, som videre-
uddannelsesregionen 
kender til 

 23    

Læger, der har over-
skredet femårsfrist, 
som videreuddannel-
sesregionen kender til 

     

Antallet af læger, der 
har overskredet fem-
årsfrist, som efterføl-
gende ansættes i et 
hoveduddannelsesfor-
løb 

 1    

Øvrige* 
 

 14    

*9 har ikke dansk adresse, 5 har ikke søgt. 
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Tabel 5. Oplysninger fra videreuddannelsesregionerne vedr. læger, der fik tildelt KBU 
2. halvår 2010 
 Øst Nord Syd  I alt % 
Tildelte KBU –  
forløb 

 94    

Læger, der accepte-
ret tilbudt hovedud-
dannelsesforløb 

 70    

Læger med forlæn-
get tidsfrist, som 
videreuddannelses-
regionen kender til 

 9    

Læger, der har 
overskredet femårs-
frist, som videreud-
dannelsesregionen 
kender til 

     

Øvrige* 
 

 15    

*10 har ikke dansk adresse, 5 har ikke søgt eller meldt tilbage. 




