
 

 

 

 

 

 

 

20. marts 2012 
 

NOTAT 
 
 
 
 

Administration af fireårsreglen i forbindelse med ansæt-

telse af læge i hoveduddannelsesstilling 

 

I henhold til § 9 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om ud-

dannelse af speciallæger gælder, at hoveduddannelsen i et speciale skal være 

påbegyndt senest 4 år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddan-

nelse. Benævnes alment som ”fireårsreglen” eller ”fireårsfristen”.  

 

Fireårsreglen har den konsekvens, at såfremt en læge har overskredet fireårs-

fristen, og der ikke foreligger en tilladt overskridelse af fristen, jf. pkt. 1.1 

eller en meddelt dispensation fra Sundhedsstyrelsen jf. pkt. 1.2 og pkt. 2, kan 

lægen ikke påbegynde et hoveduddannelsesforløb, og forløbet må besættes 

med anden læge, der opfylder betingelserne. 

 

Ansættelsesmyndigheden skal kontrollere, at fireårsfristen er overholdt for 

den enkelte ansøger af et hoveduddannelsesforløb, og at der foreligger til-

strækkelig dokumentation for en eventuel forlængelse af fireårsfristen.  

 

Dette notat beskriver mulighederne for forlængelse af fireårsfristen, og hvil-

ke aktører, der er involveret i forbindelse med en godkendelse af forlængel-

sen. Notatet fokuserer endvidere på, hvorvidt der i ansøgers dokumentation 

for overskridelse af fristen, skal foreligge en godkendelse fra Sundhedssty-

relsen. 

1 Forlængelse af fireårsfristen uden godkendelse fra Sundheds-

styrelsen 

1.1 Fireårsfristen i henhold til bekendtgørelsen  

 

Ifølge § 9 i bekendtgørelsen, er der følgende muligheder for forlængelse af 

fristen: 

 

1. Ved afholdt orlov i henhold til lovgivningen, herunder barsel- og 

forældreorlov forlænges tidsfristen forholdsmæssigt svarende til or-

lov. 

 

2. Ved indlevering af en ph.d. efter 1. ansættelsesdag i KBU, forlænges 

tidsfristen med tre år.  
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3. Ved ansættelse som læge i Forsvaret, eller ved aftjenelse af værne-

pligt, forlænges tidsfristen forholdsmæssigt, dog højst 8 måneder.  

 

4. Ved deltidsansættelse i klinisk basisuddannelse eller introduktions-

uddannelse forlænges tidsfristen forholdsmæssigt med forlængelsen 

af uddannelsestiden, dog højst 12 måneder for hver ansættelse i hen-

holdsvis KBU og introduktionsuddannelse. Jf. § 12, stk. 2 i bekendt-

gørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, 

samt § 6, stk.2-3, i bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om 

lægers kliniske basisuddannelse.  

1.2 Administration af fireårsfristen ikke beskrevet i bekendtgørelsen 

 

Den beskrevne administrationspraksis pkt. 1.2.1-1.2.3 skal varetages af an-

sættelsesmyndigheden, og der skal ikke foreligge særskilt godkendelse fra 

Sundhedsstyrelsen i forbindelse med tiltrædelse af hoveduddannelsesstillin-

gen. 

1.2.1 Start af hoveduddannelse umiddelbart efter fireårsfristens udløb 

 

Tiltrædelse i hoveduddannelsesstilling, som ligger efter fireårsfristens udløb 

tillades, såfremt den søgte hoveduddannelsesstilling er den førstkommende i 

specialet i den pågældende region efter fireårsfristens udløb for den uddan-

nelsessøgende. Den pågældende hoveduddannelsesstilling skal være opslået 

inden fireårsfristens udløb. 

 

Ved ovenstående praksis tilgodeses en mere ligelig adgang til hoveduddan-

nelsesstillinger, uafhængigt af starttidspunktet for den enkelte læges kliniske 

basisuddannelse, som starter forskudt over en 3 måneders periode. Desuden 

tilgodeses specialer, der kun har hoveduddannelsesopslag 1-2 gange om året. 

 

1.2.2 Indleveret disputats. 

 

Læger, der indleverer en disputats efter 1. ansættelsesdag i KBU sidestilles 

med læger, der indleverer en ph.d. og får godkendt en overskridelse af fristen 

med 3 år.  

1.2.3 Forlængelser af KBU og/ eller introduktionsuddannelse  

 

Læger, der får forlænget KBU og/eller en introduktionsuddannelse, eksem-

pelvis på grund af sygdom eller manglende målopfyldelse, skal automatisk 

have forlænget fireårsfristen med forlængelsens  varighed. 

I alle tilfælde beskrevet i afsnit 1 forelægges dokumentation fra den uddan-

nelsessøgende til ansættelsesmyndigheden.  
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2 Forlængelse af fireårsfristen, med godkendelse fra Sundheds-

styrelsen 

 

1. Ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed med op til 12 måne-

der.  

 

Bekendtgørelsens maksimale forlængelsesperiode på 6 måneder er 

besluttet hævet til 12 måneder. Indtil ændring af bekendtgørelsen 

kan ske, vil godkendelse i op til 12 måneder løbende blive givet på 

dispensationsbasis. 

 

2. Såfremt lægen eller lægens ægtefælle/samlever udsendes til tjeneste 

i udlandet for statslige myndigheder, udsendes til udlandet som led i 

Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene, 

udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisa-

tioner, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller ansættes 

i Grønlands Selvstyre dispenserer Sundhedsstyrelsen fra fireårsreg-

len med opholdets varighed 

 

3. I forbindelse med anden forskningsaktivitet end ph.d. og disputats 

foreligger der mulighed for, at Sundhedsstyrelsen efter en konkret 

vurdering kan dispensere fra tidsfristen, hvis der er tale om helt spe-

cielle omstændigheder. 

 

4. Sundhedsstyrelsen kan generelt, i helt særlige tilfælde, forlænge 

tidsfristen jf. § 16 i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger, 

blandt andet ved langvarig sygdom. I forbindelse med sidstnævnte 

tages hensyn til sygdommens varighed, forløb og karakter. 

 

I alle tilfælde beskrevet i afsnit 2 forelægges forhåndsgodkendel-

se/dispensation fra Sundhedsstyrelsen for ansættelsesmyndigheden. 

 

 

 

 


