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Tidsplan 
Denne vejledning udsendes til alle, der er tilmeldt den kliniske basisuddannelse med start i 2. halvår 
2022 
 
Hvis der skulle være sket en fejl, skal henvendelse ske til Sundhedsstyrelsen med det samme for at 
få rettet fejlen.  
 
Kontaktadresser findes på sidste side i vejledningen. 
 
Alle principielle spørgsmål om den kliniske basisuddannelse rettes til Sundhedsstyrelsen, Evidens, 
uddannelse og beredskab. 
 
Spørgsmål til forløbene rettes til videreuddannelsessekretariatet i den region, hvor forløbet er place-
ret. 
 
Principielle spørgsmål til regionernes fordelingsprocedure rettes til Videreuddannelsessekretariatet, 
Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Tekniske spørgsmål om fordelingssystemet, netproblemer og lignende, rettes til Videreuddannelses-
sekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord 
 
Senest fredag i uge 9 udsender Basislaege.dk en mail og en SMS til alle tilmeldte til KBU-
uddannelsen. Både mail og SMS vil minde dig om at du skal huske at udskyde valget til KBU-
ordningen, hvis du alligevel ikke ønsker at påbegynde KBU i 2. halvår 2022  
Se mere side 10. 
 
Senest den 8 april 2022 udsender Basislaege.dk yderligere en mail og en SMS til alle tilmeldte til 
KBU-uddannelsen med den præcise dato og klokkeslæt, hvor den enkelte tilmeldte kan træffe sit 
valg af forløb i basisuddannelsen.  
 
Udsendelsen omfatter alle, som ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger til Danske Regioner er til-
meldt basisuddannelsen i 2. halvår 2022 
  
Hvis ikke du modtager en mail SMS, senest 8. april 2022 med dato og klokkeslæt for valg af KBU-
forløb skal du kontakte Videreuddannelsesregion Nord på telefon 2037 3422 
 
Mails fra Basislaege.dk, bliver af nogle mailsystemer fejlagtigt opfattet som spam. 
Du bedes derfor tjekke din mappe med uønsket post/spam hvis du venter mails fra Basislaeg.dk 
Et godt tip er at tilføje mailadressen: noreply@basislaeg.dk til listen over dine kontaktpersoner. 
 
Hvis du efter valg af KBU-forløb skifter adresse, e-mail og mobilnummer, skal du meddele dette til 
det sygehus, hvor du skal starte dit forløb, og til regionens videreuddannelsessekretariat.  
 
Ellers kan du ikke være sikker på, at du får de nødvendige informationer om obligatoriske kurser, 
tilbud til KBU-læger i din region m.v.  
 
Tilmeldte til KBU-ordningen skal logge på med NEMID eller MitID 
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Den 15. marts 2022 kl. 12.00 er sidste frist for at meddele, at man ikke vil vælge forløb i denne 
runde (hvis man ikke tager sin eksamen, vælger KBU-uddannelse i udlandet, tager orlov eller lig-
nende). Se mere på side 10. 
 
Fra den 12. april 2022 er der adgang til www.basislaege.dk, hvor du kan se de forløb, som det er 
muligt at vælge imellem. Du kan orientere dig og vælge favoritter blandt forløbene (se side 6). 
 
Den 19. april 2020 kl. 9.00 vil tilmeldte, der har fået godkendt særlige hensyn af Sundhedsstyrel-
sen, kunne vælge forløb. Der vil være åbent for valg for disse læger fra kl. 9.00, alle med særlig 
hensyn vil få adgang til valg af forløb kl. 9.00.  Danske Regioner henstiller til, at alle med godkend-
te særlige hensyn har truffet deres valg senest den 19. april 2022 kl. 12.00, da de ellers ikke kan 
bevare deres fortrinsret til valg af forløb. 
 
Sundhedsstyrelsen videregiver ikke helbredsoplysninger til ansættelsesstederne. Det er lægens 
eget ansvar inden påbegyndt ansættelse at informere ansættelsesstedet, hvis der er forhold, der 
begrænser lægen i sit virke.  
 
Den 19. april 2020 kl. 12.00 åbnes der for valg af forløb for øvrige. Den tilmeldte, der har det lave-
ste lodtrækningsnummer kan vælge forløb kl. 12.00. Der vil herefter blive åbnet for den tilmeldte 
med næstlaveste lodtrækningsnummer kl. 12.10, den næste kl. 12.20 osv., og der åbnes for dagens 
sidste lodtrækningsnummer hver dag kl. 20.50. 
 
Er der 2 kandidater med samme lodtrækningsnummer, som ikke er på samleverordning (se side 8), 
så vælger den kandidat først, der har fået tildelt det pågældende lodtrækningsnummer først. (Dette 
kan ske i tilfælde hvor en læge er tilmeldt KBU-ordningen, og derefter udskyder valget af forløb til 
en senere runde (se side 10). 
 
Der er åbent for valg alle hverdage i perioden fra den 19. april 2020 kl. 12.00 og indtil sidste læge 
har valgt forløb. Der vil være åbent for valg alle hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 21.00. (Der vil 
som hovedregel også være åbent om natten og i weekenden, men der tages forbehold for kortere 
afbrydelser på grund af arbejde med systemet). 
 
Når du har valgt et forløb, får du straks en bekræftelse herpå og der genereres en uddannelses- og 
ansættelsesaftale, som du kan downloade, gemme og/eller printe ud. Du modtager samtidig en mail 
med et link, hvor du kan downloade aftalen.  
 
Ansættelses- og uddannelsesaftalen forpligter både den enkelte KBU-læge og alle sygehuse/praksis 
i forløbet.  
 
Når valget af forløb er truffet og bekræftet, er aftalen således bindende for begge parter.  

Den praktiske fremgangsmåde 

Framelding eller udskydelse af valg af forløb 

Af hensyn til dine fremtidige kollegaer og til de involverede afdelinger skal alle, der ikke vil gøre 
brug af deres plads i ordningen alligevel, meddele dette til Margit Højbjerg på e-mail: 
KBU@rm.dk senest den 15. marts kl. 12.00.  
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Framelding vil være aktuelt for læger, der foretrækker KBU uddannelse i udlandet og har lavet afta-
le herom efter tilmelding til dansk klinisk basisuddannelse. Læger der framelder sig den danske 
KBU-ordning, kan ikke senere gennemføre KBU uddannelsen i Danmark. Ønske om eventuel gen-
indtrædelse i KBU-ordningen afgøres af Sundhedsstyrelsen. 
 
Udskydelse af valg af forløb er aktuelt, hvis man allerede nu ved, at man ikke går op til eksamen, 
eller hvis man allerede er sikker på, at man ikke starter på grund af ph.d.-forløb eller orlov. Se også 
side 10). 
 
Vær opmærksom på, at framelding eller udskydelse ikke bagefter kan fortrydes. Tilmeldte, der ikke 
har meldt fra eller udskudt sit valg senest den 15.marts 2022 kl. 12.00 skal vælge forløb.  
 
Hvis man udskyder sit valg af forløb til en senere runde beholder man sit lodtrækningsnummer. 
 

Orientering i forløbssammensætning mv. 

Fra den 12. april 2022 vil det være muligt at se den endelige forløbssammensætning på 
www.basislaege.dk, for den kliniske basisuddannelse i 2. halvår 2022. Vi opfordrer alle til at benyt-
te sig af muligheden for at orientere sig om forløbene, og til eventuelt at udvælge favoritter (se side 
6).  
 
Grundig forudgående undersøgelse giver mulighed at træffe valget på bedst mulige grundlag. 
 
På www.basislaege.dk kan du blandt andet se: 

- antal forløb i hvert geografisk område 
- sygehusenes placering på et kort 
- oplysninger om sygehuse og afdelinger, samt evt. specifikke oplysninger om basisuddannel-

se på sygehuset 
- oplysninger om, hvordan praksistildeling foretages,     

- Videreuddannelsesregion Nord  
- Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst   
- Den Lægelige Videreuddannelse i Syd  

- oplysning om, hvilke specialer, det er muligt at vælge 
- beskrivelse af forløbene 

 
Du orienterer dig på hjemmesiden på en af nedenstående måder: 
 
Enten bruger du kortet til at finde frem til det eller de sygehuse, hvor du kunne tænke dig at vælge 
et forløb.  
 
Når du klikker på et sygehusikon, får du vist de forløb, sygehuset indgår i.  
 
Ved at klikke på forløbet får du vist et eller flere links du kan følge til flere oplysninger om ansæt-
telsesstedet. 
 
Eller du indtaster søgekriterier (dele af et ord er nok) i søgefeltet over forløbene. Du kan søge på 
sygehusnavn, på speciale eller på startdato (evt. blot ved at indtaste dele af ordene). Hvis du søger 
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på mere end et kriterium, gør du dette med mellemrum (f.eks.: Esbjerg Kirurgi 01-08-2022). Syste-
met vil vise en liste over de forløb, der indeholder de valgte søgekriterier. 
På kortet kan du zoome ind og ud. Du skal være opmærksom på, at forløbsoversigten kun viser de 
forløb, som vises på kortudsnittet. For at få adgang til alle forløb skal du zoome ud igen, så hele 
Danmarkskortet er synligt. 
 
Når du klikker på et forløb, som du gerne vil vide mere om, vises flere oplysninger omkring afde-
linger/praksis, startdatoer m.v.  
 
OBS! Forløb på Færøerne kan ikke ses på kortet. Dette skyldes, at Danmarkskortet derved ville 
blive meget lille. Forløb på Færøerne findes ved at taste Færøerne som søgekriterium over forløbe-
ne. De kan vælges som favoritter på samme måde som de øvrige, ligesom valg af forløb sker som 
for alle andre forløb. Det er udelukkende kort-funktionerne, der ikke er aktiveret for disse forløb.  

Valg af favoritter 

Du kan kun bruge denne funktion, hvis du er logget på systemet. Du logger på ved at klikke på ta-
sten ”Log ind med NemID eller MitID” i øverste højre hjørne. Du skal bruge dit NemID eller MitID 
for at logge på systemet.  
 
Når du har fundet frem til et forløb, som du godt kunne tænke dig eller vil overveje nærmere, kan 
du vælge forløbet som favorit ved at klikke på knappen gem som favorit. Det betyder ikke noget for 
dit endelige valg, men det er en måde for dig selv at holde styr på de forløb, som du foretrækker. Du 
kan vælge lige så mange favoritter, som du ønsker dig. (som tommelfingerregel er det vigtigt, at du 
vælger flere favoritter, jo højere lodtrækningsnummer du har).  
 
Du vælger en favorit ved at klikke på ” gem som favorit.” under forløbet.  
 
Ved at vælge fanebladet ”Favoritter” kan du se en oversigt over de favoritter, du har valgt, og du 
kan ændre rækkefølge blandt dine favoritter. Listen gemmes af systemet, så den er tilgængelig, næ-
ste gang du logger ind på systemet, og når du skal vælge dit forløb i basisuddannelsen.  
 
Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at ændre tallet ud for forløbet 
 
Har du forløb på din liste med favoritter vil systemet automatisk vælge den øverst placerede af dine 
favoritter ved udgangen af de ti minutter, efter systemet åbnede for dit valg af forløb. 
  
Denne funktion er tænkt som en sikkerhed, hvis du skulle blive forhindret i at vælge på det tids-
punkt, hvor du får mulighed for det. Vi vil anbefale dig, at du træffer dit eget valg direkte og kun 
bruger dette som en ekstra sikkerhed, hvis noget skulle komme i vejen. 
 
Er alle forløb på din favoritliste valgt af andre KBU-læger vil du modtage besked på SMS og Email, 
så du kan vælge andre favoritter.  
 
OBS! 
Hvis du vil være sikker på, at funktionen faktisk giver dig et valg blandt dine favoritter, så skal an-
tallet af favoritter være så stort, at det er sikkert, at der stadig er ledige forløb blandt de favoritter, 
du har valgt, når det bliver din tur. Hvis du ikke har truffet et aktivt valg senest klokken 21 den dag 
hvor du har fået tildelt tid og du ikke har angivet favoritforløb, vil du næste morgen, inden kl. 09.00 
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blive fordelt til et af de forløb, der fortsat er ledige i tilfældig rækkefølge. Du vil modtage en mail 
med et link til din ansættelses- og uddannelsesaftale. 
 
Du er ikke bundet til at vælge blandt dine favoritter, når det bliver din tur. Det er kun en hjælpe-
funktion, der kan give dig sikkerhed og et hurtigere overblik. 
 
Har du forløb på din favoritliste, når dine 10 minutter slutter og har du ikke foretaget et valg, vil 
systemet vælge det øverste ledige forløb på din favoritliste automatisk. 
 

Valg af forløb 

Log på systemet 

Når du logger på fra det tidspunkt, hvor du får mulighed for at træffe valg, vil du få mulighed for at 
træffe et bindende valg af forløb i KBU-ordningen. Dette vil være klart markeret øverst i skærmbil-
ledet med teksten ”Du kan nu vælge forløb”. Hvis du allerede er logget på systemet på det tids-
punkt, hvor dit valg kan starte, vil du automatisk få mulighed for at vælge, når teksten ”Du kan nu 
vælge forløb” viser sig. 
 
Du kan kun foretage valg af forløb, hvis du er logget på systemet. Du logger på ved at klikke på 
tasten ”Log ind med NemID eller MitID” i øverste højre hjørne. 

Valg på www.basislaege.dk  

Du kan vælge forløb på listen med forløb.  
 
På kortet vil sygehuse, hvor der ikke længere er ledige forløb, være farvet røde. Sygehuse, der er 
farvet grønne, har stadig ledige forløb. 
 
Forløb, som er valgt, inden det bliver din tur, vil være farvet røde og kan ikke vælges igen. Alle 
øvrige forløb er stadig ledige.  
 
Du vælger ved at klikke på det forløb, du ønsker og herefter klikke på ”Vælg forløb” lige under 
forløbet. 
 
Herefter vil forløbet blive vist som et pop-up billede, og du vil få mulighed for at bekræfte dit valg 
endeligt, eller du kan fortryde og foretage et andet valg. Bemærk, at når du har bekræftet dit 
valg, er dette valg bindende.  
 
Når du har bekræftet dit valg, genereres en ansættelses- og uddannelsesaftale du kan skrive ud og 
gemme. Du vil samtidigt modtage en mail med et link, hvor du kan hente din aftale.  
 
Ansættelses- og uddannelsesaftalen er en endelig bekræftelse på, at du har fået tildelt det pågælden-
de forløb. Valget er nu bindende for både dig og de involverede afdelinger/praksis (hvor der ikke er 
angivet en konkret praksis, skal regionen sikre, at du anvises en praksis i det angivne område efter 
regionens retningslinjer). Regionerne tilsender efterfølgende sygehusene der indgår i dit forløb en 
pdf-fil med din ansættelses- og uddannelsesaftale. 
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Valg via telefonopringning til Videreuddannelsesregion Nord 

Hvis du har problem med dit valg eller tekniske problemer, skal du kontakte Videreuddannelsesre-
gion Nord, på 2037 3422. 
 
Ved telefonisk valg vil du ikke have mulighed for at se, hvilke forløb der endnu er ledige. Den per-
son, du ringer til, kan hjælpe dig med oplysninger, men vil aldrig kunne give det samme overblik, 
som du kan få på et skærmbillede. Ved telefonisk valg er det vigtigt, at du har oplysninger om øn-
skede forløb parat, helst en liste med prioriterede forløb.   

Valget er endeligt 

Valg af forløb er endeligt. Der er ingen efterfølgende mulighed for at bytte forløb. En eventuel se-
nere overflytning til andet sygehus eller en anden region kan kun ske med accept fra det regionale 
videreuddannelsessekretariat og de ansættelsessteder, som indgår i det valgte forløb. Videreuddan-
nelsessekretariatet og ansættelsesmyndigheden vil normalt kræve, at der foreligger helt ekstraordi-
nære omstændigheder for at imødekomme en overflytning, herunder at disse forhold ikke var kendt 
på det tidspunkt, hvor du traf dit valg. Ansøgning om overflytning med relevant dokumentation 
sendes til Videreuddannelsessekretariatet. Afgørelse træffes med udgangspunkt i Sundhedsstyrel-
sens "Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse", kapitel 5, særlig fordeling, § 15, stk. 1. 

Tilmeldte, der ikke træffer et aktivt valg 

Alle tilmeldte til basisuddannelsen tildeles et forløb. Hvis du ikke har truffet et aktivt valg senest 
klokken 21 den dag hvor du har fået tildelt tid og du ikke har angivet favoritforløb, vil du næste 
morgen, inden kl. 09.00 blive fordelt til et af de forløb, der fortsat er ledige i tilfældig rækkefølge. 
Du vil modtage en mail med et link til din ansættelses- og uddannelsesaftale.  
 
Også en tilfældigt genereret tildeling af forløb er bindende for dig såvel som for ansættelses-
stederne.  

Særlig fordeling 
Sundhedsstyrelsen har ansvaret for lægers tilmelding til den kliniske basisuddannelse, herunder 
afgør Sundhedsstyrelsen alle spørgsmål vedrørende de forskellige særordninger. Ansvaret for god-
kendelse i forhold til særordninger er alene Sundhedsstyrelsens. Regionerne kan ikke efterfølgende 
ændre Sundhedsstyrelsens afgørelse. Alle spørgsmål om særlig fordeling skal derfor rettes til Sund-
hedsstyrelsen. 

Valg sammen med samlever/ægtefælle 

Ordningen administreres af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen meddeler direkte til Danske Re-
gioner, hvem der indgår i ordningen. 
 
Ordningen indebærer, at to ægtefæller/samlevende skal vælge forløb inden for samme geografiske 
område (inden for en radius af 50 km fra 1. vælgers ansættelsessted).  
 
Hvis to ægtefæller/samlevende på ordningen starter KBU-uddannelsen i samme halvår, vælger I 
samtidigt, på baggrund af samme lodtrækningsnummer. Der vil gå 20 minutter fra starttids-
punkt, indtil der åbnes for næste lodtrækningsnummer. Tidspunktet meddeles direkte til begge 
tilmeldte i SMS og mail. 
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Det vil altid være muligt i forløbsoversigten at se, om der er to ledige forløb på samme sygehus/i 
samme område, hvis du zoomer ind på sygehuset/området. Samlevende, der vælger forløb i samme 
runde, kan vælge uafhængigt af hinanden, dog skal vælger nr. 2 vælge sygehus inden for samme 
geografiske område, hvilket vil sige en radius af 50 km. i forhold til det sygehus, som vælger nr. 1 
har valgt. Er der ikke et ledigt forløb inden for de 50 km., når nr. 2 skal vælge, er det op til den re-
gion, hvor der er valgt forløb, at finde endnu et forløb. Er der ikke et forløb til vælger 2 skal du ikke 
foretage et valg. Der vil blive oprettet et forløb til dig inden for en radius af 50 km. efter runden er 
afsluttet.  
 
 
I kan under samleverordningen vælge at starte KBU-uddannelsen på samme tidspunkt eller på to 
forskellige tidspunkter inden for samme halvår.  
 
Hvis to ægtefæller/samlevende på ordningen starter KBU uddannelsen forskudt med et halvt år, så 
vælger I forløbene i hver sin runde på baggrund af det tildelte lodtrækningsnummer. Den, der starter 
først, vælger på samme vis som alle andre. Den, der starter sidst vælger først forløb i den efterføl-
gende runde og får mulighed for at vælge et forløb i samme geografiske område som den, der har 
valgt først. Også her gælder det, at vælger nr. 2 skal vælge et forløb i en radius af 50 km. fra det 
sygehus, som vælger nr. 1 har valgt forløb på. Er der ikke et ledigt forløb inden for de 50 km, når 
nr, 2 skal vælge skal du ikke foretage et valg. Der vil blive oprettet et forløb til dig inden for en ra-
dius af 50 km., efter runden er afsluttet.  
 
Tilmelding til samleverordningen er bindende og kan ikke fortrydes efterfølgende. 
 
Hvis du har spørgsmål til samleverordningen, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
eller kontakte Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord. 

Særlige hensyn 

Tilmeldte, der har fået godkendt særlige hensyn af Sundhedsstyrelsen, får mulighed for at vælge 
forløb, før der åbnes for øvrige tilmeldte. Danske Regioner får besked direkte fra Sundhedsstyrelsen 
om godkendelse af særlige hensyn.  
Valget foregår efter samme procedure som for alle øvrige tilmeldte.  
 
Sundhedsstyrelsen videregiver ikke helbredsoplysninger til ansættelsesstederne. Det er lægens 
eget ansvar inden påbegyndt ansættelse at informere ansættelsesstedet, hvis der er forhold, der 
begrænser lægen i sit virke.  

Øvrige ph.d.-forløb 

Vær opmærksom på, at også andre læger, som har fået et ph.d.-forløb, vil kunne søge ansættelses-
stedet om udsættelse af basisuddannelsen. Hvis ansøgningen er modtaget senest tre måneder inden 
planlagt start af basisuddannelsen, vil den oftest blive imødekommet. Ansøgninger, der indsendes 
efter dette tidspunkt vil kun undtagelsesvist blive imødekommet. Det er det regionale videreuddan-
nelsessekretariat og ansættelsesmyndigheden (sygehuse og afdelinger), der afgør, om de vil imøde-
komme en ansøgning om udsættelse. Selv om du har planer om et ph.d.-forløb, skal du vælge basis-
uddannelsesforløb som de øvrige og efterfølgende søge om udsættelse. Du vil efterfølgende få et 
forløb på samme ansættelsessted, når du er klar til det, men ikke nødvendigvis et identisk forløb. 
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Valg af Klinisk basisuddannelse på Færøerne 

Et antal kandidater har mulighed for at vælge basisuddannelse på Færøerne, men ingen er tvunget til 
at vælge et forløb på Færøerne. Såfremt du ønsker at vælge et forløb på Færøerne, kan du vælge 
dette ved at skrive Færøerne i søgefeltet over forløbene. Derved vil du få en liste frem med forløb 
på Færøerne.  
 
Læs om Klinisk basisuddannelse på Færøerne her 
 
Forløb og sygehuse på Færøerne er ikke på kortet. De findes ved at skrive Færøerne som søgekrite-
rium over forløbene. 

Valg af Klinisk basisuddannelses på Grønland 

 
Hvis du ønsker at gennemføre din KBU på Grønland, skal du rette direkte henvendelse til de grøn-
landske sundhedsmyndigheder. Du kan søge oplysninger om forløbene på Peqqik sundhedsportalen 
her: https://www.peqqik.gl/da-DK/Footerpages/Yngre-Laeger 
 
 
Du kan få yderligere oplysninger om ansøgning til de grønlandske forløb på Videreuddannelsesse-
kretariatet i Region Syddanmark – www.videreuddannelsen-syd.dk 
 

Øvrige forhold 

Udskydelse af start af KBU 

Det er muligt at udskyde tilmelding hos Sundhedsstyrelsen til Den Kliniske Basisuddannelse i op til 
to år efter kandidateksamen, uden nærmere begrundelse.  
 
Har du tilmeldt dig ordningen, kan du kun udskyde valg af KBU-forløb, hvis: 

• Du ikke går til den afsluttende eksamen på universitetet 

• Du ønsker et ph.d.-forløb eller anden forskerstilling. Dokumentation herfor består af aftale 
om optagelse o.a. 

• Du skal på barsel 

• Du ønsker at tage basisuddannelse i udlandet. I så fald udgår du af basislægeordningen og 
kan ikke senere vælge basisforløb i Danmark 

 
En eventuel udskydelse af valg skal meldes skriftligt til KBU@rm.dk, og skal være Margit Høj-
bjerg i hænde senest den 15. marts 2022 kl. 12.00. Hvis du ikke har meldt udskydelse af valg af 
forløb inden den 15. marts 2022 kl. 12.00, skal du vælge forløb i valgrunden 2. halvår 2022 
 
Imidlertid kan der opstå situationer, hvor det alligevel ikke er muligt at gennemføre forløbet, efter 
valg. 
 
Hvis du ikke er i stand til at påbegynde et forløb på grund af barsels- og forældreorlov samt anden 
orlov efter gældende lovgivning, på grund af værnepligt, fordi du ikke består eksamen, eller på 
grund af længerevarende sygdom, skal du snarest muligt meddele det til første og andet ansættelses-
sted samt til det regionale videreuddannelsessekretariat i den region, hvor du har fået forløb. 
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Læger, der går på barselsorlov er sikret løn under barsel, også selv om de ikke har påbegyndt første 
ansættelse. Planlagt barselsorlov skal meddeles til arbejdsgiveren senest 3 måneder før det forven-
tede fødselstidspunkt, men det er under alle omstændigheder god kollegialitet at meddele dette til 
ansættelsesstederne så hurtigt som muligt (og helst, så snart du har modtaget bekræftelse på tildelt 
forløb fra systemet). Det giver mulighed for, at arbejdsstedet og kollegerne kan nå at indstille sig 
på, at du ikke kommer. Der vil så være tid til at skaffe en vikar, eller til at sikre, at en læge, der tid-
ligere har fået udskydelse af sit forløb, kan få det ledige forløb. 
 
Senest 8 uger efter barnets fødsel skal du give både videreuddannelsessekretariatet og din arbejds-
giver besked om, hvornår du kan påbegynde eller genoptage forløbet. Arbejdsgiveren i denne sam-
menhæng er det hospital, hvor første ansættelse finder sted. Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre, 
at du kan genoptage dit basisuddannelsesforløb hurtigst muligt efter ophør af barselsorloven. Dette 
sker ofte i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet. Dette vil ske med udgangspunkt i sam-
me ansættelsesmyndighed (hospitalet), men ikke nødvendigvis med et forløb, der er identisk med 
det, du oprindeligt havde fået tildelt. 
 

Kontakt til og fra sygehuset 

Ca. tre måneder før ansættelsesstart vil du modtage informationer om tid og sted for start af arbej-
det, kontaktpersoner m.v. fra det sygehus, hvor du skal starte første ansættelse. Hvis ikke du er ble-
vet kontaktet tre måneder før start, så bør du kontakte ansættelsesstedet for at sikre dig, at de har 
modtaget de korrekte oplysninger om dit forløb.  
Husk at meddele ændringer i mail, telefonnummer og adresse til sygehuset og til videreuddannel-
sessekretariatet! 
 
Hvis du har brug for at aftale forhold omkring ferie eller vil afgive ønsker, høre nærmere om vagter, 
arbejdsplanlægning m.v., så bør du kontakte først ansættende afdeling direkte, men normalt tidligst 
3 mdr. før ansættelsens start. 
 
Du vil senest en måned inde i ansættelsen (oftest før ansættelsens start) modtage et ansættelsesbrev 
fra sygehuset med angivelse af konkrete løn- og pensionsforhold som supplement til den ansættel-
ses- og uddannelsesaftale, du modtog (printede ud fra hjemmesiden), da du valgte basisuddannel-
sesforløb. 
 
Du kan søge information om mulighed for bolig enten på hospitalets hjemmeside eller ved henven-
delse til HR-kontoret / Løn- og Personalekontoret på hospitalet. Kontaktnummer og adresse vil ofte 
kunne findes på hospitalets hjemmeside. 
 
Oplysninger om muligheder for børnepasning og andre forhold i hospitalsområdet bør søges hos 
den pågældende kommune. 

Om det web-baserede fordelingssystem 

Systemet er udviklet specielt til Danske Regioner. Der kan være fejl eller ting, der kan gøres bedre, 
og derfor er dine tilbagemeldinger værdifulde for den videre udvikling. 
 
Du er derfor altid velkommen til at skrive med ris, ros og ønsker om udvikling til KBU@rm.dk.  
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Systemet er sikret med en manuel teknisk back-up, som du i hele valgperioden har mulighed for at 
kontakte på Videreuddannelsesregion Nord på telefon 2037 3422. Det sikrer, at du har mulighed for 
at komme i kontakt med en systemansvarlig i tilfælde af tekniske problemer m.v., der forhindrer 
adgang til systemet.  

Videregivelse af oplysninger 

Oplysninger om valget lagres automatisk. Der vil blive givet besked om den enkeltes valg af forløb 
til de tre regionale videreuddannelsessekretariater, til de fem regioner som orienterer ansættelses-
stederne. Oplysninger, som du har givet ved tilmelding til Sundhedsstyrelsen – altså dit navn, adres-
se, mailadresse, cpr-nummer og mobiltelefonnummer, videregives samtidigt.  
 
Systemet lagrer oplysninger om valg af rækkefølge af valg af forløb, evt. fejl i proceduren med vi-
dere. Disse oplysninger vil (i anonymiseret form) blive anvendt af Danske Regioner. Oplysninger 
vil blive anvendt ved evaluering af systemet og kan tænkes offentliggjort som led i information til 
regionerne, læger og kommende KBU-læger samt medicinstuderende.  
 
Der vil ikke i denne sammenhæng blive anvendt oplysninger, som kan føres tilbage til enkeltperso-
ner. 
 

Kontakt: 
 
Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord (systemansvarlig region) 
Sundhedsuddannelser 
Region Midtjylland 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
Tlf: 7841 0780 
Mail: KBU@stab.rm.dk  

Vigtige kontaktadresser, når du har valgt forløb 

 
Videreuddannelsessekretariatet, Region Øst 
c/o Gentofte Hospital 
Kildegårdsvej 28 
2900 Hellerup 
Tlf: 38 66 99 30 

Mail: laegeuddannelsen@regionh.dk  
www.laegeuddannelsen.dk  
 
Videreuddannelsessekretariatet, Region Syd 
HR-huset 
Den Lægelige Videreuddannelse 
Boulevarden 76, 1. 
7100 Vejle 
Tlf: 7663 1457 
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Mail:videreuddannelsen@ 
regionsyddanmark.dk 
www.videreuddannelsen-syd.dk  
 
Danske Regioner 
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik 
Dampfærgevej 22 
2100 København Ø 
Tlf: 35 29 84 04 
www.regioner.dk 
 
Sundhedsstyrelsen 
Uddannelse 

Islands Brygge 67 
2300 København S 
Tlf.: 72 22 74 00 
Mail: Uddannelse@sst.dk  
www.sst.dk 
 


