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Karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse 

 
Målet med karrierevejledning er at der tilbydes en koordineret og målrettet indsats for at hjælpe den 

uddannelsessøgende læge til at træffe det mest hensigtsmæssige specialevalg ud fra egne interesser 

og kompetencer samt i forhold til egne styrker og svagheder samt sundhedsvæsenets behov i det 

pågældende speciale. Målet er endvidere at sikre optimalt specialevalg tidligt i karriereforløbet, for 

at mindske frafaldet under videreuddannelsen samt at skabe gode betingelser for at den 

uddannelsessøgende gennemfører speciallægeuddannelsen efter gældende regler1.  

I ”vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, sundhedsstyrelsen, januar 19982 

fremgår at i at vejlederen skal bistå den uddannelsessøgende læge med råd og vejledning om 

uddannelsesforløb, specialemuligheder og eventuelle alternative specialemuligheder. Begrebet 

karrierevejledning blev først introduceret i forbindelse med indførslen af fireårsreglen med virkning 

fra 20083. 

Regionerne skal etablere tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige 

videreuddannelse og skal i samarbejde med de regionale råd for lægers videreuddannelse etablere 

regional vejledning på tværs af geografi og specialer. Det fremgår af § 4 i bekendtgørelse nr. 1248 

af 24 oktober 2007 om uddannelse af speciallæger at regionerne etablere tilbud til lægerne om 

individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse i henhold til 

sundhedsstyrelsens vejledninger4.  

De regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre let tilgængelig information vedrørende de 

enkelte specialers hoveduddannelsesforløb herunder geografiske placering og søgning i tidligere 

opslagsrunder, information der i kombination med individuelle karrierehensyn og interesser kan 

bruges i karrierevejledningen af de uddannelsessøgende læger.  

Det påhviler hospitals-/sygehusledelsen samt de uddannelsesgivende afdelinger/praksis at sikre 

rammerne for kompetence- og karriereudvikling. 

For at vejledere kan give de uddannelsessøgende læger den nødvendige vejledning skal 

karriereplanlægning indgå i regionens kursus for vejledere. Regionerne skal sikre at 

karrierevejledning er en integreret del af uddannelsen på afdelinger såvel som i almen praksis, og 

er ansvarlig for at der ved afslag på ansøgning om hoveduddannelsesforløb er en skriftlig 

karrierevejledende begrundelse samt tilbud om individuel vejledning for den uddannelsessøgende.  

                                                 
1 VEJ nr 9588 af 14/07/2008, Vejledning om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse 
2 Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse – struktur, retningslinjer og ansvarsfordeling, 

Sundhedsstyrelsen, Januar 1998 
3 Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering, Sundhedsstyrelsen, 2012 
4 VEJ nr 9588 af 14/07/2008, Vejledning om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse 
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De uddannelsesansvarlige overlæger/praksistutor har det overordnede ansvar for, at tilbud om 

karrierevejledning gives, samt at de uddannelsessøgendes vejledere har de nødvendige kompetencer 

til at kunne varetage relevant karrierevejledning på det aktuelle uddannelsesniveau. Men den 

konkrete individuelle karrierevejledning varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge eller 

vejleder der har gennemgået vejlederkursus.  

Yngre læger har udviklet redskabet karriereværket med danske regioner, et dialog og samtale 

redskab til brug for uddannelseslæger og vejledere til struktureret individuel karrierevejledning, 

desuden tilbydes der til medlemmer karrieresamtaler og coaching forløb. 

Status 

Det er unikt at der er i den lægelige videreuddannelsen er formaliseret en forpligtigelse til 

karrierevejledning.  I Danmark er det Børne- og Undervisningsministeriets evejledning, der er det 

offentliges tilbud til både unge- og voksne ift. uddannelses- og karrierevejledning. Derudover 

tilbyder bl.a. fagforeninger også karrierevejledning. 

Karrierevejledning for uddannelseslæger varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge 

(UAO)/almenmedicinske uddannelseskoordinator (AMU) og hovedvejleder/praksistutor og er 

formelt planlagt at skulle tilbydes den uddannelsessøgende læge som en del af de planlagte 

vejledersamtaler. 

Rammerne for de uddannelsessøgende lægers uddannelsesmuligheder er belyst via 

spørgeskemaundersøgelse fra 2021/20225  foretaget af epinion i samarbejde med 

uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen og Sundhedsstyrelsen med svar fra 357 

uddannelsesansvarlig overlæger og 29 almen medicinske uddannelseskoordinatorer i almen praksis. 

For uddannelseslæger på hospitalsafdelinger fandtes stor variation i hvor høj grad de 

uddannelsesansvarlige overlæger sikrede karrierevejledning Se figur 10.10.1.  

                                                 
5 Spørgeskema, Gitte Eriksen og Kristine Lundsgaard, for Sundhedsstyrelsen, 2021/2022 
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Figur 10.10.1 Uddannelsesansvarlig overlæges svar på spørgsmålet ”I hvilken grad sikrer du dig 

at der i din afdeling tilbydes karrierevejledning blandt KBU/intro/hoveduddannelseslæge eget 

speciale/andet speciale/almen medicin” 

 

Regionalt fandtes ligeledes stor forskel på i hvor høj grad de uddannelsesansvarlige overlæger 

sikrede karrierevejledning. Se figur 10.10.2. Her ses at de uddannelsesansvarlige overlæger i 

Region Nord og Syd i højere grad end Region Øst, vurderer at de sikre at der tilbydes 

karrierevejledning til KBU og Introlæger, mens de uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syd 

i langt højere grad sikre karrierevejledning til hoveduddannelseslæger i andre specialer end eget, 

end de uddannelsesansvarlige overlæger i Region Øst og Region Nord gør. Bland 

hoveduddannelseslæger i eget speciale og almen medicin fandtes ingen væsentlig forskel de tre 

uddannelsesregioner imellem.  
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Figur 10.10.2 Uddannelsesansvarlige overlæges svar på spørgsmålet ”I hvilken grad sikrer du dig 

at der i din afdeling tilbydes karrierevejledning blandt KBU/intro/hoveduddannelseslæge eget 

speciale/andet special/almen medicin”, 6 punkts skala fra slet ikke til i meget høj grad samt 

svarmuligheden ”ikke relevant”. Medregnet er svarene ”I høj grad” og ”I meget høj grad”. 

Variationen i, i hvor høj grad de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer sikrer at der tilbydes 

karrierevejledning til uddannelseslægerne i deres område er mindre end blandt de 

uddannelsesansvarlige overlæger, dog ses at svaret ”i nogen grad” er langt mere hyppigt blandt de 

almenmedicinske uddannelseskoordinatorer end blandt de uddannelsesansvarlige overlæger se 

figur 10.10.3. 

 

 
Figur 10.10.3 Almenmedicinsk uddannelseskoordinators svar på spørgsmålet ”I hvilken grad 

sikrer du dig at der i dit område tilbydes karrierevejledning blandt 

KBU/intro/hoveduddannelseslæge i almen medicin” 
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Af figur 10.10.1 og 10.10.3 ses at de uddannelsesansvarlige overlæger i større udstrækning i høj 

eller meget høj grad sikrer sig at der tilbydes karrierevejledning for KBU (56 pct) og introlæger (71 

pct) end de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer gør for KBU (39 pct) og introlæger (35 

pct). For hoveduddannelseslæger i almen medicin ses at karrierevejledning i høj eller meget høj 

grad sikres i 16 pct af tilfældene på hospitalsafdelingerne mens samme tal for almen praksis er 28 

pct. For hoveduddannelseslæger på hospitalet ses stor variation mellem hoveduddannelseslæger i 

eget speciale og hoveduddannelseslæger i andet speciale hvor karrierevejledning sikres i 63 pct for 

hoveduddannelseslæger i eget speciale og 27 pct for hoveduddannelseslæger i andet speciale. 

Undersøgelse fra Epinion 2021/2022 viser at kvalifikationerne for uddannelsessansvarlige 

overlæger, hovedvejledere og medicinske uddannelseskoordinatorer varierer og en del har hverken 

formel uddannelse, funktionsbeskrivelse eller tid afsat til at udfører deres opgaver i relation til den 

lægelige videreuddannelse. Der findes i undersøgelsen sammenhæng mellem afsat tid som UAO og 

om UAO sikre sig vejledernes kompetenceudvikling og vejlederkursus samt om UAO sikrer at der 

tilbydes karrierevejledning til uddannelseslægerne i afdelingen.  

Data fra evaluer.dk (vedrører evalueringer fra alle klassificerede ansættelser) fra 2016 til 20216 viser 

at lægerne i høj grad oplever at have fået karrierevejledning svarende til deres behov se figur 

10.10.4. Der er stor variation fra afdeling til afdeling. Over tid ses en let stigning i tilfredsheden. 

Der er ingen generel forskel mellem uddannelsesniveauerne, men med en større variations i 

tilfredsheden fra ansættelsessted til ansættelsessted blandt hoveduddannelseslægerne, hvilket er 

samstemmende med undersøgelsen fra epinion 2021/2022 der viste en større tendens til ikke at sikre 

karrierevejledning til hoveduddannelseslæger, særligt hoveduddannelseslæger i almen medicin. 

 

 

Figur 10.10.4 svar på spørgsmål fra evaluer.dk ”jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov” scoresystem 1 
i meget ringe grad – 6 i meget høj grad 
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Af Figur 10.10.4 ses et de uddannelsessøgende læger i høj grad har fået den karrierevejledning de 

har haft behov for. Over tid ses en let stigning i tilfredshed med karrierevejledningen fra de 

uddannelsessøgende læger.  

Karrierevejledning har blandt andet til formål at støtte den uddannelsessøgende læge i karrierevalg 

og dermed mindske frafald i den lægelige videreuddannelse. En opgørelse fra 2020-2022 fra Det 

Regionale Råd i Region Øst viser, at mindre en 5 pct. af hoveduddannelsesforløb opsiges inden for 

de første 2 år af påbegyndt hoveduddannelse. Hovedparten af forløb opsiges grundet karriereskifte 

eller flytning7. Således ses karrierevejledningens formål i høj grad opfyldt i forhold til at mindske 

frafald i den lægelige videreuddannelse. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler 

Kvalifikationerne hos de uddannelsesansvarlige og hovedvejledere varierer, ligesom det i 

vekslende grad sikres at karrierevejledning tilbydes til uddannelseslægerne. Overordnet er der dog 

en høj tilfredshed med karrierevejledningen blandt uddannelseslægerne på tværs af specialer og 

geografi. Herudover er det en forholdsvis lille andel af uddannelsesforløbene, der bliver afbrudt8, 

hvilket indikerer, at karrierevejledningen overordnet set fungerer. Sundhedsstyrelsen anbefaler 

derfor:  

 

At karrierevejledning fortsat er et vigtigt tilbud/aktivitet, hvor det overordnede formål er at skabe 

gode match mellem lægens interesse og kompetencer og de job- og karrieremuligheder der er i 

sundhedsvæsenet. Konkret kan karrierevejledning bidrage til at facilitere uddannelseslægens 

valgprocesser om job og karriere i løbet af videreuddannelsen.  

 

Ved tidligt at få identificeret særlige talenter vil det være muligt at lave en tidlig og målrettet indsats 

for at sikre at flest mulige uddannelsessøgende læger får en bred og relevant karrieremæssig vej. 

Samtidig giver det mulighed for tidligt i karriereforløbet at sætte ind ved udfordrende karriereforløb 

og støtte de uddannelsessøgende læger i deres videre karrierevej evt. at støtte til en videre 

karrierevej i andet speciale. Regionalt – supplerende tiltag. 

At der lokalt/på uddannelsesstedet tilbydes karrierevejledning for uddannelseslægen af en 

kvalificeret vejleder/senior læge. Denne karrierevejledning er situeret i det ansættelsesforløb som 

uddannelseslægen har. Styrken er det lokale kendskab til uddannelseslægens kompetencer og 

performance. Det er et vilkår at den lokale karrierevejledningen sjældent kan være uvildig, da 

vejleder/UAO fx medvirker til kompetencevurdering og kan have interesse i at uddannelseslægen 

fastholdes eller fortsætter sin karriere på anden arbejdsplads.  

 

At uddannelseslægen regionalt skal kunne opsøge/få karrierevejledning, herunder: få information 

om specialer, specialeskift, jobmuligheder og karriereveje.  

 

At det skal være muligt at evaluere uddannelseslægernes oplevelse af karrierevejledningen 

modtaget såvel som de uddannelsesansvarliges oplevelse af udbudt karrierevejledning, idet der 

findes diskrepans mellem uddannelseslægernes og de uddannelsesansvarliges oplevelse af 

karrierevejledning.  

 

                                                 
7 Bilag 08.04 Opsagte h-forløb 2020-2022 ØST, Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse Region Øst 
8 Videreuddannelsesregionernes vurdering på baggrund af en rundspørge foretaget af Sundhedsstyrelsen i 

efteråret 2022. 


