
 
 

 
 

Opfølgning på Inspektorbesøget den 26. maj 2014 i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universi-
tetshospital. 
 
Aftale mellem 
inspektorer og 
afdelingen: Nr.  

Indsatsområde  Forslag til ind-
sats  

Tidshorisont  

1  Bedre mulighed 
for træning af ope-
rative færdigheder 
(medicinsk expert) 
af basal traumato-
logi  

Ekstra operati-
onsstue til basal 
akut kirurgi dagligt 
i Ålborg  

½-1 år  

2  Superviserede 
ambulatorie aktivi-
tet 

Dobbelt (tandem)  ½-1 år  

3  Oplæring i trau-
memodtagelse  

Mellemvagt skal 
med på traume-
kaldet  

3 måneder 

4  Allokering til fag-
området  

Tildeling af fagom-
råde for intro og 
HU I+II  

1 år  

5  Supervisi-
on/feedback af 
KBU læger  

Se 2-3 patienter 
dagligt sammen 
med mellemvagt 
eller speciallæge i 
skadestuen.  

3 måneder  

 
Løsningerne på de enkelte punkter: 

 
1. Det er usikkert om der er mulighed for en ekstra akutstue i Aalborg eller på anden måde øge den 

akutte kapacitet i Aalborg. Vi etablerer derfor fra oktober 2014 i stedet en ordning, hvor HU læ-

ger i Fase I og II kobles på akutlejet i Farsø med supervision af fase III eller speciallæge. Lejet 
fungerer p.t. 3 gange ugentligt. I sammenhæng med punkt 4, så ændres fremmødet for mellem-
vagterne i afsnittene. Der er nu 2 mellemvagter, som er allokeret til stuegang på hhv. O1 og O2. 

Den ene omplaceres til operationer i Aalborg/Farsø. Vi nedlægger også en funktion i skadestuen 
i dagtid på lørdage. Samlet set bliver der således omlagt 6 dagtjenester ugentligt til operativ akti-
vitet. 

2. Skal ses sammen med punkt 4 om tilknytning til fagområde. 
3. Mellemvagten skal også kaldes til traumemodtagelsen. Er implementeret. 
4. I de 2 af HU 1 forløbene (Hjørring/Aalborg og Aalborg/Aarhus) er der 12 måneder som mellem-

vagt uden tilknytning til fagområde, og i de 4 andre HU 1 forløb er der 6 måneder uden tilknyt-
ning til fagområde. Tilknytningen til fagområde ændres fra oktober 2014, så perioden uden til-
knytning formaliseres til at indgå i fagområderne Traume, Hånd og Alloplastik i en rotation med 

hver 2 måneder. HU 2 forløbene er allerede med tilknytning i fagområder. KBU lægerne indgår i 
mellemvagtslaget og bliver sammen med mellemvagter i uklassificerede stillinger tilknyttet fag-
områder i en rotation med 3 måneder i fagområderne Traume, Hånd & Idræt, Fod og Sår samt 

Børn. HU lægerne skal således på dage, hvor de ikke dækker vagter eller stillingen som Afsnits-
ansvarlig læge (Funktion med stuegang på almene traumepatienter, opfølgning på prøvesvar, 
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FMK og epikriser samt journaloptagelse) indgå i de enkelte fagområders opgaver med ambulato-
rier, operationer og stuegang. 

5. KBU lægerne arbejder allerede sammen med mellemvagter i skadestuen, der skal sikre supervi-
sionen. Vi arbejder desuden sammen med Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital 
på at få etableret et subakut ambulatorium i Akutafdelingens lokaler. Der bliver nemlig fortsat 

henvist en del patienter fra egen læge til Akutafdelingen (”Skadestuen”), som rettelig hører 
hjemme i et subakut ambulatorium. Disse patienter vil mere hensigtsmæssigt kunne undersøges 
af en KBU læge superviseret af en mellemvagt i et ambulant setup med fastlagte mødetider frem 

for i en travl skadestue. 
 
 

Christian Pedersen, ledende overlæge. 
18. september 2014 
 

Addendum, 5. november 2014: 
En forudsætning for at de yngre læger har mulighed for at opnå operative færdigheder samt tilknytning til 
fagområder i hele forløbet er, at der er: 

1. Ansat et tilstrækkelig antal yngre læger i de respektive vagtlag, så der er tilstedeværelse i dagtid. 
2. At der er operationstuer til rådighed. 
3. At der er erfarne læger til supervision. 

Ad punkt 1: Antallet af læger i mellemvagten søges øget fra 12 til 14, og der er slået stillinger op til det. 
Ad punkt 2: Primo 2015 (formentlig februar, det skulle have været november 2014) er der bygget en eks-
tra operationsstue i Farsø. Det gør det muligt, at drive en operationsstue dagligt med almen traumatologi 

(mod nu 3 dage ugentligt). Vi har allerede allokeret en mellemvagt til at være i Farsø i en uge af gangen 
til denne stue af hensyn til kontinuitet og opfølgning af patienterne samt ambulant kontrol virksomhed. 
Ad punkt 3: Der er ansat 2 afdelingslæger i fagområdet Traumatologi med start hhv. 1. januar og 1. 

marts 2015, og som vil indgå i en dækning af akutstuen i Farsø sammen med 2 HU læger i den sidste 
del af forløbet i Aalborg. Dermed vil der være 4 læger som på skift kan supervisere yngre HU/introlæger 
og evt. KBU læger i operationer indenfor almen traumatologi. 

 
Der arbejdes endvidere i samarbejde med Akutafdelingen i Aalborg på at etablere et visiteret subakut 
ambulatorium, men dette forudsætter også at bemandingen i forvagt- og mellemvagtslaget er på plads. 




