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Manglende deltagelse i generelle kurser og forskningstræningskurser i den
lægelige videreuddannelse grundet aflysninger i forbindelse med coronaepidemien (midlertidig rammedispensation)
I anledning af udbredelsen af coronavirus (COVID-19) har Sundhedsstyrelsen erfaret, at der
er behov for, i en tidsbegrænset periode, at sikre, at uddannelseslæger kan gennemføre og få
godkendt uddannelsesforløb, selvom uddannelseslægen ikke har gennemført et obligatorisk
generelt kursus eller kurser indgående i den teoretiske del af forskningstræningen i speciallægeuddannelsen grundet, at kurserne er blevet aflyst ifm. corona-epidemien og regeringens tiltag.
Sundhedsstyrelsen henviser i øvrigt til notatet dateret 13. marts 2020 ”Manglende deltagelse i
generelle og speciale specifikke kurser relateret til videreuddannelsen af læger i forbindelse
med udbruddet af coronavirus”, hvor rammer og muligheder beskrives for eventuelle tiltag
over for den enkelte uddannelseslæge i forbindelse med aflysning af kurser.
Der vil dog kunne opstå situationer, hvor uddannelseslægen ikke vil kunne gennemføre et
kursus inden for tidsrammen for det klinisk-praktiske uddannelsesforløb.
Et aflyst kursus som følge af COVID-19 vil derfor kunne betyde, at der ikke kan ansøges om
autorisation til selvstændigt virke og speciallægeanerkendelsen.
Dette notat beskriver således muligheden for dispensation fra Sundhedsstyrelsens vejledninger1,2, hvor videreuddannelsessekretariatet godkender generelle kurser eller teoretiske kurser
som del af forskningstræningen i logbog.net, således at Styrelsen for Patientsikkerhed kan behandle ansøgninger fra uddannelseslæger om tilladelse til selvstændig virke og speciallægeanerkendelser trods manglende kursusgennemførelse.
Dette for at afhjælpe, at uddannelseslæger bliver forsinket i deres uddannelsesforløb og for at
sikre en så smidig sagsbehandling som muligt af sager, hvor uddannelseslægen ikke kan gennemføre et kursus, fordi kurser ikke udbydes.
Dette notat beskriver udelukkende tiltag i forhold til gennemførslen af de obligatoriske generelle kurser samt teoretiske kurser som del af forskningstræningen. De generelle kurser og
forskningstræningskurser er supplerende og understøttende til de kompetencer, som uddannelseslægerne opnår i den praktisk-kliniske videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen forventer, at
uddannelseslægerne får mulighed for at deltage i kurset efterfølgende, når kurset udbydes
igen.

Notatet er udarbejdet i samarbejde med de tre videreuddannelsessekretariater, og er gældende
indtil de generelle kurser og forskningstræningskurser udbydes igen.

Tilladelse til selvstændigt virke som læge
Efter gennemført klinisk basisuddannelse (KBU) kan søges om tilladelse til selvstændigt
virke hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette kræver gennemførsel af den kliniske basisuddannelse, herunder følgende kurser: 1) Akut behandling, 2) Kommunikation, 3) Læring og
pædagogik1.
Denne tilladelse søges gennem www.logbog.net. Her er det et krav, at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan
indsendes.
I en afgrænset periode vil de tre videreuddannelsessekretariater derfor i konkrete sager i
www.logbog.net kunne ”godkende kurset på andet grundlag” med tydelig markering i tekstfeltet om, at kurset er aflyst grundet COVID-19. Sådanne ”godkendelser” må udelukkende
udføres i den afsluttende måned af basislægens KBU-forløb.
Der indsendes oplysninger på de uddannelseslæger, der bliver berørt af aflysningen af kurser
jf. nedenfor.

Speciallægeanerkendelser
Efter gennemført hoveduddannelse skal kursusrækken i Sundhedsvæsenets kursus i organisation og ledelse modul 1 (SOL 1), modul 2 (SOL 2) og modul 3 (SOL 3)2 være gennemført og
godkendt. De tre kurser gennemføres på forskellige tidspunkter i hoveduddannelsen. Det vil
derfor særligt være SOL 3 afholdt af regionerne, der kan blive aflyst grundet COVID-19. SOL
2 afholdes af Sundhedsstyrelsen og lægerne deltager almindeligvis i midten af hoveduddannelsesforløbet. Deltagelse i SOL 2 forventes for de fleste uddannelseslæger at blive udsat til
senere i hoveduddannelsesforløbet, og derfor forudses ingen eller meget få uddannelseslæger
at blive berørt af de nuværende aflysninger. Da SOL 1 er placeret tidligt i hoveduddannelsen,
forventes alle at kunne gennemføre dette kursus på et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet.
Speciallægeanerkendelser søges gennem www.logbog.net. Hvis der mangler ét kursus inkl.
del af forskningstræningsmodulet, kan der ikke tildeles speciallægeanerkendelse fra Styrelsen
for Patientsikkerhed. Dette vil forsinke uddannelseslægen i at opnå speciallægeanerkendelse,
og kan give læger problemer f.eks. hvis de allerede har modtaget ansættelse i en afdelingslægestilling.
I en afgrænset periode vil de tre videreuddannelsessekretariater derfor i konkrete sager i
www.logbog.net kunne ”godkende SOL 3 på andet grundlag” (og eventuelt SOL 2) samt delkurser som led i forskningstræning med tydelig markering i tekstfeltet om, at kurset er aflyst
grundet COVID-19. Sådanne ”godkendelser” må udelukkende udføres i den afsluttende måned af uddannelseslægens hoveduddannelsesforløb, og det forudsættes, at det ikke har været
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muligt for uddannelseslægen, at få kurset flyttet inden for tidsrammen for hoveduddannelsesforløbets praktisk-kliniske del.
Der indsendes oplysninger på de uddannelseslæger, der bliver berørt af aflysningen af kurser
jf. nedenfor.

Indsendelse af oplysninger
Der indsendes lister over uddannelseslæger berørt af aflysning af kurser grundet COVID-19
til Sundhedsstyrelsen, hvor videreuddannelsessekretariatet har ”godkendt kurser på andet
grundlag” i www.logbog.net. Dette for at give Sundhedsstyrelsen et overblik over, hvor
mange uddannelseslæger, der bliver berørt. Listerne skal udarbejdes per kursus og indeholde
uddannelseslægens navn og autorisations id.
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