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Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
 
Baggrund og afgrænsning 
Et lille antal uddannelsesforløb forløber uhensigtsmæssigt. Langt de fleste af disse korrigeres 
med efter en eller flere samtaler på uddannelsesstedet om problemerne, mens kun en meget 
lille del af de uhensigtsmæssige uddannelsesforløb kræver mere omfattende foranstaltninger. 
Trods det lille antal udgør de uhensigtsmæssige uddannelsesforløb en belastning for uddan-
nelsesstederne og for de uddannelsesansvarlige samt for den involverede yngre læge. Formå-
let med dette notat er at give anvisninger til den praktiske håndtering af det uhensigtsmæssige 
uddannelsesforløb. 
 
Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb defineres her som et uddannelsesforløb for en læge, 
som ikke inden for det planlagte forløb er i stand til at opnå de kompetencer, som uddannel-
sesprogrammet angiver. Årsagen hertil kan ligge både hos den yngre læge og hos uddannel-
sesstedet. Forløb, der alene ændres på grund af orlov, sygdom eller aftaler om forskning m.v. 
er ikke omfattet. 
 
Konstatering af et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb 
Den yngre læge har medansvar for at sikre, at uddannelsesprogrammet følges, og at der sker 
en progression i kompetenceudviklingen inden for de rammer, som uddannelsesprogrammet 
lægger op til. Det indebærer, at den yngre læge har ansvar for at gøre opmærksom på overfor 
vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge/praksiskoordinator, hvis uddannelsesprogrammet 
ikke følges, eller hvis ikke der sker den planlagte kompetenceudvikling. 
Uddannelsesstedet har ansvar for at sikre, at den yngre læge får mulighed for at udvikle sine 
kompetencer. Dette sker gennem en målrettet arbejdstilrettelæggelse. Uddannelsesstedet har i 
uddannelsesprogrammet angivet rammerne for uddannelsesforløbet på afdelingen/i praksis og 
har pligt til at leve op til dette. 
Uddannelsesstedet har også ansvaret for at følge, at der sker en tilstrækkelig kompetenceud-
vikling i overensstemmelse med uddannelsesprogrammet. Dette sker gennem den løbende 
supervision og feedback fra alle kolleger på arbejdspladsen og i formelle vejledersamtaler. 
Såfremt en yngre læge eller en vejleder konstaterer, at der ikke sker den planlagte kompeten-
ceudvikling, skal dette snarest muligt tages op mellem hovedvejleder og yngre læge, hvor 
problemet beskrives så præcist som muligt. Samtalen skal munde ud i en fælles forståelse af, 
hvad problemet består i, og hvordan det kan håndteres.  
Hvis ikke, det er muligt at opnå enighed om en problembeskrivelse og en handlingsplan, bør 
vejleder altid inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge / praksiskoordinatoren. Den yngre 
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læge kan vælge allerede på dette tidspunkt at inddrage en bisidder, men som udgangspunkt vil 
det ikke være aktuelt ved en første samtale om et uhensigtsmæssigt forløb. 
En vejleder har pligt til at informere den uddannelsesansvarlige overlæge / praksiskoordinato-
ren om uhensigtsmæssige forløb. 
 
Udarbejdelse af en handlingsplan 
En samtale omkring et uhensigtsmæssigt forløb munder ud i en individuel uddannelsesplan, 
som giver en ramme for, hvordan den yngre læge og/eller uddannelsesstedet får mulighed for 
at rette op på problemet. Dette kaldes her for en handlingsplan.  
En handlingsplan kan indeholde aftale om øget supervision, forslag om ændret arbejdstilrette-
læggelse med særlig fokus på udvalgte kompetencer, ændring i ansvarsniveau og lignende. 
Handlingsplanen skal være rettet mod de problemstillinger, som er påpeget ved vejledersam-
tale. 
Handlingsplanen skal indeholde en tidsramme og en konkret aftale om en fornyet samtale, 
hvor vejleder og yngre læge i fællesskab følger op på handlingsplanen. En handlingsplan bør 
altid skrives ned, og den uddannelsesansvarlige overlæge / praksiskoordinatoren skal under-
skrive denne og udlevere en underskrevet kopi af handlingsplanen til den yngre læge og vej-
lederen.  
 
Tilrettelæggelse af en handlingsplan omkring et uhensigtsmæssigt forløb bør udfærdiges, så 
snart vejleder eller yngre læge bliver opmærksom på et problem. Hvis det uhensigtsmæssige 
forløb på et senere tidspunkt udvikler sig til en sag med konsekvenser for ansættelsen (krav 
om forlængelse, manglende godkendelse af forløbet eller afskedigelse) vil der blive lagt vægt 
på, at der er lavet en handlingsplan, så snart problemerne er erkendt og så tidligt, at der har 
været mulighed for at rette op på problemerne. 
 
Beskrivelse af løsningsmuligheder 
En handlingsplan skal altid indeholde løsningsmuligheder i forhold til det afdækkede pro-
blem. Løsningerne vil i de fleste tilfælde blive fundet inden for rammerne af det uddannelses-
sted, hvor den yngre læge er ansat, men det kan være nødvendigt at inddrage andre i løsnin-
gen. 
 
hvis uddannelsesstedet ikke kan leve op til uddannelsesprogrammet 
Hvis uddannelsesstedet ikke kan leve op til uddannelsesprogrammet f.eks. på grund af reduk-
tion i behandlingskapacitet, funktionsændringer eller lignende, kan der laves aftale om en 
omplacering til anden afdeling. I disse tilfælde inddrages Det Regionale Videreuddannelses-
sekretariat og specialets postgraduate kliniske lektor altid. Ændrede forløb skal ad hoc god-
kendes af videreuddannelsessekretariatet.  
Hvis der er tale om en varig ændring, skal uddannelsesforløbet og/eller uddannelsesprogram-
met ændres permanent. Hvis der er tale om midlertidige ændringer, kan der laves en individu-
el løsning. Kun såfremt det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende løsning, vil uddannel-
sesstedet blive frataget sin rolle i speciallægeuddannelsen. 
Specialets postgraduate kliniske lektor kan med fordel inddrages tidligt i forløbet. 
 
 hvis målbeskrivelsens komptencemål er urealistiske 
Hvis en målbeskrivelse indeholder urealistiske kompetencemål, inddrages specialets postgra-
duate kliniske lektor med henblik på, at denne kan tage det op med specialet. Sundhedsstyrel-
sen skal gøres opmærksom på urealistiske kompetencemål. 
  
hvis den yngre læge ikke opfylder kravene i uddannelsesprogrammet 
Hvis den yngre læge ikke kan leve op til uddannelsesprogrammets målsætninger inden for 
den forudsatte tid, bør handlingsplanen rette sig mod en intensivering af supervision og feed-



 

 

back i forhold til problemområderne. Påpegning af et problem bør føre til hyppigere vejleder-
samtaler og øget feedback.  
Den uddannelsesansvarlige overlæge inddrages i fornødent omfang. Afdelingen kan på et 
hvilket som helst tidspunkt i forløbet vælge at inddrage specialets postgraduate kliniske lek-
tor, som altid skal orienteres om problematiske forløb, der fører til ændring af det oprindeligt 
planlagte forløb.  
Der vil ofte være behov for ændringer i arbejdstilrettelæggelsen, så den yngre læge i større 
omfang eksponeres for de områder, hvor lægen har problemer. Handlingsplanen revideres ved 
de løbende vejledersamtaler.  
Det skal præciseres, at hvis den yngre læge har fået attestation for samtlige kompetencer og 
fået godkendt attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, kan den uddannel-
sessøgende læge fortsætte til næste uddannelseselement. Hvis afdelingen således finder, at 
den uddannelsessøgende læge ikke kan få godkendt ansættelsen, skal dette fremgå af oven-
nævnte dokumentation. 
 
Forlængelse af ansættelsens varighed 
Hvis der ikke er sket tilstrækkelige forbedringer inden for det fastsatte tidsrum, kan en fornyet 
handlingsplan indebære, at ansættelsen forlænges på det pågældende uddannelsessted eller 
sjældnere på andet uddannelsessted, hvis det er muligt at tilvejebringe en ansættelse. Forlæn-
gelse på grund af manglende målopfyldelse ad hoc godkendes i videreuddannelsessekretaria-
tet.  
Spørgsmål om finansiering af overlap i forbindelse med forlængelse af uddannelsesforløb på 
grund af manglende målopfyldelse afgøres af sygehusene og Region Midtjylland/Nordjylland. 
 
I hoveduddannelsesforløb kan det aftales, at den yngre læge går videre til næste delansættel-
sessted trods manglende målopfyldelse, hvis det skønnes, at målene kan nås på senere ansæt-
telsessted. Dette kræver en accept fra næste uddannelsessted, ligesom problemet skal beskri-
ves, og beskrivelsen skal videregives til senere uddannelsessteder i forløbet. Det er hensigts-
mæssigt at gennemføre en overdragelsessamtale mellem uddannelsesstederne med inddragel-
se af den yngre læge. Specialets postgraduate kliniske lektor kan med fordel deltage.  
 
Afskedigelse fra et uddannelsesforløb 
Afskedigelse begrundet i uddannelsesmæssige forhold 
Afskedigelse kan kun finde sted, hvis der ikke er udsigt til, at problemerne vedrørende de ud-
dannelsesmæssige forhold kan løses inden for en rimelig tidsramme.  
I meget sjældne tilfælde er problemerne af så alvorlig karakter, at afdelingen ikke finder, at 
det er muligt at rette op på manglerne inden for rimelig tid selv ved forlængelse af et uddan-
nelsesforløb. Denne konklusion kan ikke nås, uden at der har været gjort forsøg på at rette op 
på problemerne med en eller flere skriftlige handlingsplaner med en rimelig tidsfrist.  
 
Uddannelsesforløbet bringes til ophør ved en afskedigelse i henhold til uddannelses- og an-
sættelseskontraktens bestemmelser herom. Sygehusets Løn- og Personaleafdeling inddrages 
altid i forløbet så tidligt, som det er muligt, når afdelingen bliver klar over, at der kan blive 
tale om en afskedigelsessag. Den yngre læge har krav på såvel skriftligt som mundtligt varsel 
og skal indkaldes til tjenstlig samtale med mulighed for at medbringe bisidder.  
Hvis ikke ansættelsesretslige regler er fulgt, og hvis der ikke forud ligger en skriftlig advarsel 
og tidligere skriftlige handlingsplaner med mulighed for korrektion, vil afskedigelse som ud-
gangspunkt ikke kunne finde sted.  
Ved afskedigelse i et hoveduddannelsesforløb, vil afskedigelsen gælde for den resterende an-
sættelsesperiode, således at ansættelsesforholdet ophører for alle efterfølgende delansættelses-
elementer. 
 
Afskedigelse ved forhold af rent ansættelsesretslig karakter 



 

 

Der kan i et uddannelsesforløb være tale om forhold af så graverende ansættelsesretslig karak-
ter, at disse i sig selv fører til afskedigelse, herunder misbrugsproblemer, langvarig sygdom 
uden udsigt til snarlig bedring, svære samarbejdsproblemer etc.. I disse tilfælde overdrages 
sagen til løn- og personaleafdelingen på sygehuset, som varetager sagen inden for en ansæt-
telsesretslig ramme. I disse tilfælde er det uden betydning, at det drejer sig om en uddannel-
sesstilling. 
Afdelingsledelsen bør overveje, om der skal ske indberetning til embedslægeinstitutionen. Det 
kan være relevant, når der er mistanke om, at den pågældende på grund af sygdom eller mis-
brug kan være til fare for patienterne. 
 
Klagemulighed 
Det Regionale Videreuddannelsesråds og videreuddannelsessekretariatets afgørelser kan på-
klages til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen orienteres altid om afgørelser truffet i enkelt-
personsager.  
For at undgå gentagelser af uhensigtsmæssige forløb, sker der en gensidig orientering mellem 
Sundhedsstyrelsen og de tre videreuddannelsesregioner i sager, der fører til afskedigelse. Den 
yngre læge orienteres herom. 
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Den postgraduate kliniske lektors rolle 
De postgraduate kliniske lektorer (PKL) har ansvaret for at følge kvaliteten af uddannelsesfor-
løb inden for eget speciale. Herunder har PKL til opgave at bistå med håndtering af uhen-
sigtsmæssige uddannelsesforløb, når afdelinger eller sygehuse anmoder om det. Det er op til 
den enkelte afdeling eller det enkelte sygehus at afgøre, hvornår og i hvilket omfang, PKL 
inddrages. 
 
Videreuddannelsessekretariatet vil altid inddrage PKL som faglig rådgiver i spørgsmål af spe-
cialefaglig karakter. PKL vil ikke blive inddraget i spørgsmål af rent ansættelsesretslig karak-
ter. 
 
PKL kan fungere som rådgiver og kan give forslag til handlingsplaners indhold. PKL kan 
formidle aftale mellem afdelinger i et hoveduddannelsesforløb i forbindelse med erstatnings-
ansættelse og ved overføring af kompetencemål fra et uddannelsessted til et andet.  
 
PKL vil blive informeret om alle afbrydelser af hoveduddannelsesforløb. 
 
 




