
Retningslinje:
Deltagelse på kurser under barsel.

Formål:
At beskrive, hvordan Videreuddannelsessekretariatet håndterer situationer, hvor 
uddannelseslæger ønsker at deltage på kurser, mens de er på barsel.

Målgruppe:
Ansatte i Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord.

Definition af begreber

Obligatoriske kurser: Generelle og specialspecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse 
som er obligatoriske. 

Udbetaling Danmark: Myndighed der har ansvar for fx barselsrefusion til arbejdsgiver.

Barselsrefusion: Refusion som arbejdsgiver kan søge om for dele af lægens løn, når der 
udbetales løn til medarbejdere på barsel.

Fremgangsmåde

• Uddannelseslægen skal kontakte den afdeling, uddannelseslægen ville have været 
ansat på, hvis pågældende ikke havde været på barsel, for at indgå aftale om 
deltagelse i kursus. Deltagelse på kursus under barsel anses som en midlertidig 
genoptagelse af arbejdet. 

Eks.

Hvis lægens orlov ser ud som ovenfor og lægen ønsker at deltage på et kursus i dagene 
svarende til den røde markering skal dette aftales med Lungemedicinsk Afdeling og ikke 
Kvindesygdomme og Fødsler, som lægen er på før og efter barslen.

• Afdelingsledelsen beslutter om, de vil lade uddannelseslægen deltage på kurset. 

Hvis kurset ligger i perioden, hvor uddannelseslægen får løn under barsel kan 
afdelingen søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 
af arbejdet med henblik på at at modtage refusion i den efterfølgende periode. Uanset 
om afdelingen får refusion eller ej kan afdelingen vælge at godkende kursusdeltagelsen, 
men afgørelsen vedr. refusion må forventes at påvirke afdelingens beslutning.

Hvis kurset er placeret i perioden, hvor uddannelseslægen alene modtager 
barselsdagpenge skal uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at 
afmelde barselsdagpenge i den berørte periode. Den midlertidige genoptagelse af 



arbejdet skal fortsat aftales med afdelingen.

• Når der foreligger en aftale mellem afdelingsledelsen og uddannelseslægen, skal 
uddannelseslægen orientere Videreuddannelsessekretariatet.

• Videreuddannelsessekretariatet udarbejder herefter en tillægsaftale, hvor der tilføjes en 
bemærkning om, at uddannelseslægen efter aftale med pågældende afdeling 
midlertidigt genoptager arbejdet for at deltage på et kursus. Af hensyn til forsikring er 
det vigtigt, at det fremgår, hvilken afdeling lægen er tilknyttet under deltagelse på 
kurset. Årsag til tillægsaftalen anføres som "Midlertidig genoptagelse af arbejde under 
barsel grundet deltagelse på kursus". (Herudover følg retningslinjen for "Ændring af 
uddannelsesforløb, tillægsaftaler og erstatningsansættelser").

Hvis kursusdeltagelsen får betydning for, hvornår uddannelseslægen endeligt vender 
tilbage fra barsel tilrettes det resterende uddannelsesforløb i overensstemmelse med 
retningslinjen for "Ændring af uddannelsesforløb, tillægsaftaler og 
erstatningsansættelser". 

Uanset hvilken afdeling uddannelseslægen er tilknyttet og modtager løn fra under 
kursusdeltagelsen, er det uddannelsestiden på den afdeling, uddannelseslægen vender 
tilbage til, der tilpasses. 

Emneord: barsel, generelle kurser, kursus, obligatoriske kurser, obligatorisk, refusion, 
barselsrefusion, forsikring, arbejdsgiverforsikring, forskring.


