
 

 
 
Dokumentation for godkendte kurser 
 
Dette faneblad giver plads til dine kursusbeviser for de obligatoriske kurser i 
speciallægeuddannelsen. Kursusbeviserne fremsendes af relevante instans (Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse eller Sundhedsstyrelsen). 
Kursusbeviserne skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen når du søger om Speciallægeautorisation, og 
kopi af kursusbeviserne skal fremsendes til Det Regionale Råd, når du søger 
hoveduddannelsesstilling. (Se logbogen for detaljer vedr. papirgangen). 
 
Generelle kurser: 
De overordnede rammer for de obligatoriske generelle kurser er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Den 
praktiske og indholdsmæssige del tilrettelægges af regionerne.  
Kurserne sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, pædagogik, ledelse, 
administration og samarbejde. 
De obligatoriske generelle kurser som indgår i speciallægeuddannelsen omfatter: 
- Pædagogik II (vejledning), placeret i introduktionsuddannelsen. 
- Ledelse, administration og samarbejde 1-3, kaldet LAS-kurser.  Disse kurser er inddelt i 

3 moduler, hvor LAS 1 er placeret i introduktionsuddannelsen LAS 2 og 3 er placeret 
under hoveduddannelsen. 

Din afdeling informeres løbende om hvornår disse kurser finder sted. Du er selv ansvarlig for at 
tilmelde dig kurserne. 
 
Speciale specifikke kurser: 
Introduktionsuddannelsen: 
På introduktionsuddannelsen tilbydes regionalt såkaldte I-kurser, som dog ikke er et obligatorisk 
element i introduktionsuddannelsen. Disse kurser arrangeres af De Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse. Chek www.paediatri.dk eller spørg din uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Hoveduddannelsen: 
I hoveduddannelsesforløbet indgår 11 obligatoriske teoretiske specialespecifikke kurser, såkaldte U-
kurser, som tilrettelægges nationalt. 
Der udpeges en hovedkursusleder samt for hver fagområde to delkursusledere i henhold til Dansk 
Pædiatrisk Selskabs retningslinier. Delkursuslederne planlægger kurserne således, at de som 
minimum omhandler emner, som er omfattet at målbeskrivelsen. Kurset og kursisterne evalueres 
efter hvert kursus. 
Der er afsat max 210 timer i alt til de specialespecifikke kurser.  
 
En oversigt over kursernes indhold og datoer for kurserne findes på www.paediatri.dk . 
 
Adresser:   
De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse: 
Region nord: www.videreuddannelsen-nord.dk  
Region syd: www.vuu.fyns-amt.dk
Region øst: www.laegeuddannelsen.dk  
Adressen på de tre uddannelsessekretariater og på de tre postgraduate kliniske lektorer findes på 
www.laegeuddannelsen.dk  
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