Procedure for tilmelding til
Den kliniske basisuddannelse vinteren 2022/2023.

Den kliniske basisuddannelse er første led i den lægelige videreuddannelse, som alle
læger skal gennemføre for at opnå tilladelse til selvstændigt virke. Uddannelsen påbegyndes almindeligvis umiddelbart efter, at kandidateksamen til læge er bestået.
Den kliniske basisuddannelse er tilrettelagt som et forløb, så lægen sikres en hurtig
og samlet start på videreuddannelsen. Udover at lære rollen som læge, er formålet
med den kliniske basisuddannelse også at opnå basale praktiske kliniske færdigheder.
Sundhedsstyrelsen og regionerne tilrettelægger hhv. tilmeldings- og ansættelsesproceduren således, at den kliniske basisuddannelse kan påbegyndes snarest muligt efter
opnåelse af kandidatgrad, og senest efter 3 mdr. regnet fra 1. februar og 1. august.
Tilmelding til den kliniske basisuddannelse finder sted to gange årligt, henholdsvis i
januar måned med forventet uddannelsesstart i august - oktober måned det samme år
og i august måned med forventet uddannelsesstart på forløbet februar - april måned
det følgende år.
De nærmere regler er fastsat i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse.
Tilmelding til den kliniske basisuddannelse kan kun ske én gang, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 4.

Udsendelse af informationsbrev
Universiteterne orienterer Sundhedsstyrelsen om de kandidater, der pr. e-mail skal
modtage et informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende tilmeldingsproceduren. Informationsbrevet udsendes i uge 32 2022.

Procedure ved tilmelding til den kliniske basisuddannelse
Ved tilmelding1 til den kliniske basisuddannelse benyttes tilmeldingsskemaet på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Tilmeldingsskemaet er tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside fra mandag
den 15. august 2022 til fredag den 26. august 2022.

Når du tilmelder dig den kliniske basisuddannelse, indsamler og behandler Sundhedsstyrelsen personfølsomme oplysninger. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med enkelte undtagelser – ret til indsigt i disse oplysninger. For
yderligere information www.datatilsynet.dk.
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Søges der om særlig fordeling, jf. bekendtgørelsens §§ 14 eller 15, udfyldes relevante felter i den nederste del af tilmeldingsskemaet.
Lægestuderende og læger, der ikke tager imod et anvist forløb, udgår af ordningen,
jf. bekendtgørelsens § 12.

Tilmeldingsskemaets relevante felter udfyldes. Det er vigtigt at felterne udfyldes
korrekt, idet skemaet ellers ikke kan returneres elektronisk til Sundhedsstyrelsen.
Når skemaet er udfyldt korrekt, klikkes ”Videre” og så ”Godkend” nederst i skemaet. På skærmen vil det fremgå, at ”Registreringen er nu indsendt til Sundhedsstyrelsen.”, og vi opfordrer til at printe eller modtage indsendte oplysninger som e-mail.
Når Sundhedsstyrelsen har modtaget det elektroniske tilmeldingsskema, vil ansøgeren få tilsendt en kvitteringsmail til den anførte e-mailadresse.
Hvis ansøgeren ikke modtager en kvitteringsmail med emnet ”Tak for din tilmelding”, er tilmeldingen ikke registreret i Sundhedsstyrelsen, og ansøger er derfor ikke
tilmeldt.
Vær opmærksom på, at:


såfremt Sundhedsstyrelsen ikke har registreret det udfyldte tilmeldingsskema og sendt en kvitteringsmail senest fredag den 26. august 2022, deltager
kandidaten ikke i den kliniske basisuddannelse vinteren 2022/2023.



det er muligt ved forkert eller mangelfuldt udfyldt tilmeldingsskema, at
overskrive det elektroniske skema flere gange inden fristen for tilmelding
udløber. Det sidst indsendte elektroniske skema vil altid være det gældende.



tilmelding til den kliniske basisuddannelse er bindende, og kan ikke fortrydes efterfølgende.

Udsættelse af tilmelding til den kliniske basisuddannelse
Der er mulighed for at udsætte tilmeldingen til den kliniske basisuddannelse i op til
to år efter bestået kandidateksamen uden nærmere begrundelse jf. bekendtgørelsens
§ 9, stk. 2.
Sundhedsstyrelsen kommunikerer via e-mail, og såfremt kandidatens e-mail ændres
i forhold til mailadressen opgivet til universitet, skal det meddeles Sundhedsstyrelsen.
Det påhviler kandidaten selv, at overholde tidsfristen for tilmelding til den kliniske
basisuddannelse inden for de to år, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Side 2

Klinisk Basisuddannelse på Færøerne og i Grønland
Klinisk Basisuddannelse på Færøerne
Læger der har tilmeldt sig den danske kliniske basisuddannelses ordning, har mulighed for at søge klinisk basisuddannelse på Færøerne.
Forløbene på Færøerne vil fremgå af www.basislaege.dk.

Klinisk Basisuddannelse i Grønland
Læger der har tilmeldt sig den danske kliniske basisuddannelses ordning, har mulighed for at søge klinisk basisuddannelse i Grønland.
Ansøgerne med grønlandsk baggrund har fortrinsret. Ansøgning sendes til Rådet for
Yngre lægers videreuddannelse i Grønland.

Særlig fordeling
Det er ikke muligt at tilmelde sig KBU-Ph.D., da hverken Københavns Universitet,
Syddansk Universitet, Aarhus Universitet eller Aalborg Universitet udbyder KBUph.d.-stipendier.

Det er ikke muligt at tilmelde sig Klinisk basisuddannelse i Forsvaret, da
Forsvaret ikke opretter klinisk basisuddannelsesforløb.
Ægtefælle/samleverordningen:
Ægtefælle/samleverordningen giver mulighed for, at to kandidater kan trække fællesnummer, hvis de har samme folkeregisteradresse, jf. bekendtgørelsens § 14.
Begge kandidater skal sammen udfylde ét tilmeldingsskema, med oplysninger om
den primære tilmelder først i tilmeldingsskemaet, og den sekundære tilmelder sidst i
samme tilmeldingsskema. Det angives i skemaet hvornår kandidaten forventer at
blive læge/starte i KBU-forløb..
Tilmelding til samleverordningen er bindende, og kan ikke fortrydes efterfølgende.
Sekundær tilmelder vælger forløb inden for en radius af 50 km, i forhold til primær
tilmelders valg (første ansættelsessted).

Ægtefælle/samleverordningen kan ske på to måder:
Den kliniske basisuddannelse påbegyndes samtidig vinteren 2022/2023.
Begge vælger forløb samtidig til den kommende fordeling.
Den kliniske basisuddannelse påbegyndes med ½ års mellemrum hhv. vinteren
2022/2023 og sommeren 2023.
Den kandidat der påbegynder KBU først (vinteren 2022/2023) er primær tilmelder.
Kandidaten der påbegynder KBU ½ år senere (sommeren 2023) er sekundær
tilmelder.
Primær tilmelder skal vælge forløb til den kommende fordeling, mens sekundær
tilmelder først vælger forløb ved den næstkommende fordeling.
Sekundær tilmelder vil til næste runde få besked fra Basislaege.dk om det eksakte
tidspunkt for valg af forløb.

Side 3

Særlige hensyn:
Såfremt det kan dokumenteres, at der hos ansøgeren eller dennes nærmeste familie
foreligger alvorlig sygdom og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer nødvendiggør særlig hensyntagen, kan der efter ansøgning
tildeles et klinisk basisuddannelsesforløb efter eget ønske.
Samme hensyn kan tages, hvis det kan dokumenteres, at afviklingen af den kliniske
basisuddannelse medfører ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for
ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 15.
Hensyn til ægtefælles tilknytning til arbejdsplads eller børns tilknytning til en almindelig institution/skole, kan ikke i sig selv begrunde tildeling af særlige hensyn.
En begrundet ansøgning for de særlige forhold der foreligger vedlagt relevant dokumentation, f.eks. ved ansøgning grundet egen sygdom, ægtefælle eller børns sygdom vedlægges lægerklæringer fra hospital og/eller praktiserende læge eller lignende, skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag den 26. august 2022.
Ansøgning om særlige hensyn vurderes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra Foreningen af Danske
Lægestuderende, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers
Organisation, Danske Regioner og De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelser. Alle ansøgninger behandles anonymt.
Meddelelse om godkendelse eller afslag på ansøgning om særlige hensyn udsendes
til ansøgerens e-boks senest i uge 37 2022.
De kandidater, som har fået godkendt særlige hensyn, vil ikke modtage et lodtrækningsnummer.
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.

Lodtrækningsnummer til den kliniske basisuddannelse
Sundhedsstyrelsen meddeler de tilmeldte kandidater deres lodtrækningsnummer senest i uge 38 2022. Der vælges forløb i den rækkefølge som lodtrækningsnummeret
angiver.
Senest i uge 40 udsender Basislaege en mail/SMS der indeholder den præcise dato
og klokkeslæt, hvor den enkelte tilmeldte kan træffe sit valg af forløb i basisuddannelsen.
Er der 2 kandidater med samme lodtrækningsnummer, hvoraf den ene er fra en tidligere runde, vælger kandidaten fra den tidligere runde først.
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