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Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb 
Regionerne har d. 9. marts 2020 besluttet, at med virkning fra 10. marts 2020 aflyses al regional kursus- og 
uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, i marts måned. Dette sker, for at medvirke til størst mulig 
begrænsning af smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale. 
 
Regeringen har derudover den 11. marts 2020 iværksat en række yderligere initiativer med henblik på at 
begrænse smittespredningen af COVID-19. 
 
Alle disse tiltag har betydning for dig som uddannelseslæge og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at 
svare på en del af spørgsmålene her og vil løbende opdatere informationerne. 
 
Teoretiske kurser og lignende 

1. Alle obligatoriske generelle kurser aflyses i marts måned 2020. SOL 2 er også aflyst i april måned 2020 
2. Alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen prak-

sis aflyses i marts måned 2020 
3. Forskningstræningskursus i marts 2020 er aflyst 
4. Alle specialespecifikke kurser aflyses i marts og april måned 2020 
5. Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, 

hvis din afdelingsledelse/tutorlæge ikke har givet dig anden besked 
6. Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin, skal du fortsat møde til planlagte tje-

nester i vagtlægeordningen. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse vagtlæge-
ordningen om det af hensyn til planlægning af kørevagter. 

 
Alle kurser søges gennemført på et senere tidspunkt. Videreuddannelsesregionerne er ved at afklare med 
Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorledes du kommer videre i din uddannelse, hvis 
du mangler et obligatorisk kursus. 
 
Autorisation til selvstændigt virke  
Denne autorisation søges gennem www.logbog.net Det er et krav at såvel kompetencer, læringsmål, de tre 
generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst 
kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke. 
Videreuddannelsesregionerne er ved at afklare med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, 
hvorledes dette problem løses, så du så vidt muligt ikke forsinkes i din uddannelse. 
 
Speciallægeautorisation  
Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net Som hovedregel skal såvel kompeten-
cer, de generelle og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne 
være godkendt før ansøgningen indsendes, MEN da ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hovedud-
dannelsen afsluttes, kan dokumentation for kurser og tid i det afsluttende ½ år eftersendes, så speciallæ-
geautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes. 
 
Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved 
hoveduddannelsens afslutning. Videreuddannelsesregionerne er ved at afklare med Sundhedsstyrelsen og 
Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorledes dette problem løses, så du så vidt muligt kan ansættes som speci-
allæge efter afsluttet hoveduddannelse. 
 
Du kan få mere generel information på nedenstående to link Information fra Sundhedsstyrelsen: 
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergs-
maal-og-svar  
Information fra Yngre Læger:  https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads  


