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Manglende deltagelse i generelle og speciale specifikke kurser relateret til 
videreuddannelsen af læger i forbindelse med udbruddet af coronavirus

I anledning af udbredelsen af coronavirus (COVID-19) vil der i særlige situationer opstå et 
behov for, at der dispenseres fra kursusdeltagelse i forbindelse med gennemførslen og god-
kendelsen af henholdsvis et klinisk basisuddannelsesforløb1 og et hoveduddannelsesforløb2,3. 
Dette for at forhindre at læger i videreuddannelsesforløb ikke bliver forsinket unødigt i deres 
uddannelsesforløb.

Årsagen er, at der i en periode vil blive aflyst kurser jf. brev udsendt fra Sundhedsstyrelsen 
den 12. marts 2020. 

I dette notat beskriver Sundhedsstyrelsen rammer og muligheder for eventuelle tiltag i forbin-
delse med aflysning af kurser for den enkelte uddannelseslæge.

Den kliniske basisuddannelse:
I forbindelse med den kliniske basisuddannelse skal gennemføres tre kursusrækker, som en 
del af de generelle obligatoriske kurser, inden for emnerne:

 Akut behandling
 Kommunikation
 Læring og pædagogik

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for gennemførelsen af kurserne 
dvs. kurserne udbydes af de tre videreuddannelsesregioner i henhold til § 10 i bekendtgørelse 
nr. 1706 af 20. december 2006 om de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

1 Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse nr. 9689 af 20. juli 2017 https://www.retsinfor-
mation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192356
2 Vejledning om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse nr. 9320 af 17 juli 2012  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142799
3 Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen nr. 9153 af 1. april 2011 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=136870
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Sundhedsstyrelsen vil anbefale følgende:
 Ved aflysning af et kursus tilbydes uddannelseslægen et kursus på et andet tidspunkt
 Ved manglende mulighed for at deltage i akut behandlingskurset, vurderer afdelingen 

om lægen har relevante kompetencer eller kan uddannes i afdelingen og således hånd-
tere de akutte patienter uden deltagelse i kurset.

 De tre videreuddannelsesregioner fremsender til Sundhedsstyrelsen en liste over 
hvilke læger der ikke vil kunne deltage i et kursus inden for uddannelseslægens ansæt-
telsestid i den kliniske basisuddannelse.

 Sundhedsstyrelsen vurderer sagerne mhp. en dispensation fra uddannelsesreglerne. I 
vurderingen indgår et hensyntagen til, at lægen ikke forsinkes i videreuddannelsen 
grundet manglende udbud af kurser.

Introduktionsuddannelsen i speciallægeuddannelsen
I introduktionsuddannelsen udbydes ét generelt obligatorisk kursus i klinisk vejledning af vi-
dereuddannelsesregionerne. 

Sundhedsstyrelsen vil anbefale følgende:
 Kurset i klinisk vejledning tilbydes på et andet tidspunkt, så vidt muligt mens uddan-

nelseslægen er i et introduktionsforløb. Hvis dette ikke er muligt skal uddannelseslæ-
gen gennemføre kurset snarest muligt ved påbegyndelsen af et hoveduddannelsesfor-
løb. Det betyder, at lægen kan påbegynde et hoveduddannelsesforløb trods manglende 
godkendt kursus, hvis årsagen har været manglende udbud af kurset grundet tiltag 
iværksat ifm udbredelsen af coronavirus. 

Da Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed ikke godkender introduktionsforløb 
inden ansættelse i et hoveduddannelsesforløb er der ikke behov for en dispensation fra Sund-
hedsstyrelsen. 

Hoveduddannelsen i speciallægeuddannelsen
I hoveduddannelsen indgår obligatorisk generelle kurser for alle specialer og specialespeci-
fikke kurser for de enkelte specialer beskrevet i specialets målbeskrivelse.

Generelle obligatoriske kurser i hoveduddannelsen

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse gennemfører kurser på tværs af specialerne 
for de uddannelsessøgende læger på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følgende 
kurser udbydes af de tre videreuddannelsesregioner

 Sundhedsvæsenets kursus i organisation og ledelse modul 1 (SOL 1)
 Sundhedsvæsenets kursus i organisation og ledelse modul 3 (SOL 3)

Sundhedsstyrelsen vil anbefale følgende:
 Ved aflysning af et kursus tilbydes uddannelseslægen et kursus på et andet tidspunkt

o Ved manglende mulighed for at gennemføre SOL 1 i begyndelsen af hovedud-
dannelsesforløbet tilbydes uddannelseslægen deltagelse på et kursus senere i 
hoveduddannelsen.

o Ved manglende mulighed for lægen i at deltage i SOL 3 fremsender de tre vide-
reuddannelsesregioner en liste over hvilke læger, der ikke vil kunne deltage i et 
kursus inden for uddannelseslægens ansættelsestid i hoveduddannelsesforløbet.
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 Sundhedsstyrelsen vurderer sagerne mhp. en dispensation fra uddannelsesreglerne. I 
vurderingen indgår et hensyntagen til, at lægen ikke forsinkes i videreuddannelsen 
grundet manglende udbud af kurser.

Sundhedsvæsenets kursus i organisation og ledelse modul 2 (SOL 2) afholdes af Sundhedssty-
relsen. Sundhedsstyrelsen vil tilbyde et andet kursus til de læger, hvor et kurset er blevet af-
lyst. Sundhedsstyrelsen vil løbende tage stilling til eventuelle dispensationer hvis enkelte læ-
ger ikke har mulighed for at gennemføre kurset ifm. med deres hoveduddannelsesforløb.

Speciale specifikke kurser i hoveduddannelsen

Det primære formål med de specialespecifikke kurser er at sikre, at uddannelseslægen får mu-
lighed for at opnå kompetencer, der indgår i specialets målbeskrivelse. Kurserne skal således 
sikre opnåelse af kompetencer, der er vanskelige at erhverve i det daglige kliniske arbejde.

Ved eventuelle aflysninger af specialespecifikke kurser anbefaler Sundhedsstyrelsen føl-
gende:

1) Uddannelseslægen deltager i et andet planlagt specialespecifikt kursus inden afslutnin-
gen af sidste uddannelseselement

2) Uddannelseslægen deltager i tilsvarende kursus (f.eks. virtuelle, via skype eller lign.) 
som dækker indholdet i det specialespecifikke kursus.

3) Uddannelseslægen opnår det/de manglende kompetencer ved selvstudie som planlæg-
ges sammen med kursuslederen 

4) Uddannelseslægen opnår den/de manglende kompetencer under den resterende klini-
ske uddannelse. 

Det er kursuslederen (hovedkursuslederen evt. delkursuslederen), der sammen med uddannel-
seslægen planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og ansættelsesstedet er an-
svarlig for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med uddannelseslægen. 

Opnåelse af manglende teoretiske kompetencer på et ansættelsessted forudsætter, at ansættel-
sesstedet kan tilbyde læring og evaluering i forhold til de manglende kompetencer.

Når et kursus erstattes af anden teoretisk uddannelse (f. eks. selvstudium, intern undervisning 
eller lign,) og efterfølgende kompetencevurdering (fx skriftlig test, MCQ, struktureret vejle-
dersamtale) skal hovedkursuslederen attestere i logbognet (evt. i en papirudgave af logbogen). 

Alternativt hvis kurset er erstattet af selvstudie og oplæring i afdelingen kan den uddannelses-
ansvarlige overlæge eller vejleder attestere de kompetencer, hvor kompetencevurderingen var 
”godkendt kursus” efter vurderingen af, at den teoretiske viden er opnået. Det skal fremgå, at 
grundet aflysning af kursus grundet coronasituationen er kursus xx efter aftale erstattet af an-
den teoretisk uddannelse og en kopi af aftalen skal vedlægges. Dette betyder, at lægen vil 
have relevant dokumentation ved ansøgning om speciallægeanerkendelse i Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed.
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