Ansøgning om hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse vil foregå elektronisk fra 1.
september 2009
Ansøgning om hoveduddannelsesforløb vil fra 1. september 2009 foregå elektronisk via linket
www.videreuddannelsen.dk . Dvs. at hoveduddannelsesforløb som opslås efter den 1. august 2009 vil
skulle ansøges elektronisk.
De tre regionale videreuddannelsessekretariater ansætter på vegne af landets regioner, hospitaler, tutorpraksis samt øvrige uddannelsessteder læger i hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse.
Et web-baseret ansøgningssystem skal facilitere en effektiv arbejdsgang og fremme hastigheden af den
administrative procedure omkring ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb og dermed sikre en lettere og kortere arbejdsgang. Ansøgere undgår at kopiere ansøgninger og bilag, men kan fremover indscanne
og indsende alle bilag elektronisk.
Fremover skal ansøgere logge sig ind på www.videreuddannelsen.dk for at ansøge om hoveduddannelsesforløb. Ansøgere har mulighed for at oprette ansøgninger på baggrund af et eller flere opslag. Link til
www.videreuddannelsen.dk vil fremgå af opslag. Ansøgere har adgang til at oprette og ændre egen ansøgning indtil ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger bliver lagret i systemet og kan genbruges med nødvendige ændringer ved senere ansøgninger.
Den elektroniske ansøgning til hoveduddannelsen vil bestå af flere delelementer:
- Personlig profil, hvor navn, cpr. nr., adresse, uddannelsessted etc. skal indtastes
- Motiveret ansøgning, hvor ansøger motiverer sin ansøgning ud fra specialets faglige profil
- Prioritering, hvor ansøger kan prioritere de opslåede forløb
- Specialespecifik del, hvor specialet/ansættelsesudvalget har særlige krav til f.eks. dokumentation
Al dokumentation, som skal indgå i ansøgning til hoveduddannelsen, vedhæftes som filer. Tilladelse til
selvstændigt virke som læge, logbog for introduktionsstilling og Attestation for tidsmæssigt gennemført
uddannelseselement samt kursusbeviser er fortsat formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb. Disse dokumenter skal således indscannes og vedhæftes den elektroniske ansøgning ud over de
dokumenter, som specialeselskabet eller ansættelsesudvalget angiver.
Det er muligt for ansøger at generere en PDF-fil af den samlede ansøgning som dokumentation for at ansøgningen er sendt. Ansøger bekræfter på tro og love at alle oplysninger er korrekte.
Videreuddannelsessekretariaterne kan efterfølgende anmode ansøgere om supplerende dokumentation.
Når ansøgningsfristen er udløbet, kan ansøger ikke selv efterfølgende ændre sin ansøgning, men den supplerende dokumentation kan indsendes til og uploades af videreuddannelsessekretariaterne.
Kun ansøgninger, som er sendt elektronisk, vil komme i betragtning. Det er således ikke fremover muligt
at indsende ansøgning eller dokumentation i papirversion ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb.
Særligt for ansættelsesproceduren i Almen medicin gælder, at den ikke varetages af de tre videreuddannelsesregioner, men varetages af hver af de 5 administrative regioner. Almen medicin vil dog indgå i den
elektroniske ansøgningsprocedure på lige fod med de øvrige specialer.
Ansættelsesudvalgene

Medlemmer af ansættelsesudvalgene vil få let og overskuelig adgang til informationer omkring ansøgere
på et givet stillingsopslag på www.videreuddannelsen.dk Ansættelsesudvalgene får således online adgang til de relevante ansøgninger i den periode, som ansættelsesproceduren for et givet stillingsopslag
løber over. Denne funktionalitet er endnu ikke udviklet. Indtil videre vil ansættelsesudvalgene derfor få
tilsendt ansøgninger som vanligt.
Opgørelser/statistik over ansættelsesproceduren
Videreuddannelsessekretariaterne vil offentliggøre data fra ansættelsesproceduren således, at bl.a. De
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, specialeselskaber, myndigheder og organisationer med interesse for rekruttering og kvalifikationer blandt læger, vil få adgang til offentliggjorte data i anonymiseret
form.
Yderligere information om den elektroniske ansøgningsprocedure kan fås ved henvendelse i de tre regionale videreuddannelsessekretariater:
Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst: laegeuddannelsen@regionh.dk
Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk
Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord: vus@stab.rm.dk
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