
Generel milepælsplan vedr. kliniske ansættelser for samfundsmedicinske uddannelseslæger 

 

Opgave Hvem  Hvordan  Hvornår 

Ansøgning om merit via 

blanket: 

http://www.videreuddannelsen

-

nord.dk/hoveduddannelse/mer

it/ 

 

Sendes til VUS Uddannelseslæge kontakter de kliniske afdelinger, 

der søges merit for og får dem til at underskrive 

en eller flere af de fire konkretiseringer i 

kompetencekort H8. Dette vedhæftes ansøgning 

sammen med dokumentation fra Logbog.net 

(godkendelse af kompetencer for pågældende 

uddannelsesstilling samt attestation for 

tidsmæssig gennemførelse) 

Merit kan først søges, når 

man er tildelt et HU-forløb, 

men må gerne ske inden 

påbegyndelse af H-

stillingen. Skal ske senest i 

løbet af første md. 

Valg af kliniske ansættelser Drøfte med 

hovedvejleder eller 

UAO 

Ved introduktionssamtale Senest 1 md. efter opstart 

Forhåndsgodkendelse af 

sammensætning af kliniske 

ansættelser 

PKL Skrive mail til PKL om tidligere kliniske 

ansættelser, og hvilke ansættelser der overvejes i 

klinik 

Efter 2 mdr. 

Første kontakt til de kliniske 

afdelinger  

Uddannelses-lægen 

skal kontakte 

afdelingerne 

Forhører sig om muligheden for ansættelse og 

aftaler hvilke konkretiseringer, der kan erhverves 

hvor 

Straks efter 

forhåndsgodkendelse fra 

PKL 

Anden kontakt til de kliniske 

afdelinger 

UAO på 1. samf 

med 

ansættelsessted  

Sender mail til de kliniske afdelingers UAO og 

vedhæfter skabelon for tillæg til 

uddannelsesprogram. I skabelonen har UAO 

indskrevet fordelingen af konkretiseringer  

Straks efter positiv 

tilkendegivelse fra alle 

kliniske afdelinger. 

Endelig udarbejdelse af 

uddannelsesprogrammer for 

klinisk ansættelser 

Uddannelseslæge 

sammen med UAO 

på 1. samf med 

ansættelsessted 

Udkast til tillæg til uddannelsesprogram fra hver af 

de kliniske afdelinger samles til et program.  

Straks efter modtagelse 

fra kliniske afdelinger. 

Godkendelse af 

uddannelsesprogrammer  

PKL UAO sender det samlede uddannelsesprogram til 

PKL 

Senest efter 5 md. 

Ansættelsespapirer = 

fornyelse af 

uddannelseskontrakt 

VUS PKL sender det godkendte tillæg til VUS cc 

uddannelseslæge og UAO på 1. samf med 

uddannelsessted, når det er godkendt. 

Uddannelseslægen sender bekræftende mail fra 

kliniske afdelinger, at de vil ansætte. 

Senest efter 6 mdr. 

Sende Uddannelsesprogram til 

UAO på kliniske afdelinger 

Uddannelseslægen  Så snart det er godkendt 

og senest 3 måneder inden 

start. 
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