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Afsnit i FAM, Hjørring 

�  Modtagelsen (medicinske + AK-patienter) 

�  Skadestuen (OK-patienter) 

�  Sengeafdelingen (indlagt i maks. 2 døgn) 



Læger i FAM 

�  KBU-læger: forvagter 

�  Akutlæger: bagvagter 

�  Ingen mellemvagter 

�  Vikarer, ofte som nat-bagvagt 



Forvagt i dagtid 



Forvagt aften/nat 

�  Man møder ind i modtagelsen og har funktion, der 
hvor der er behov. 

�  Vagt i gennemsnit hver 6. døgn 



Patienter: 
ortopædkirurgiske 

�  Konfereres ved behov med OK-bagvagt 

�  Som forvagt er man alene i skadestuen. Man kan 
ikke forvente hjælp fra akutlægen 

�  Alle skadeskort læses igennem af  OK-bagvagt 
dagen efter.  

�  Stuegang på OK-patinter på akut sengeafsnit 
foretages af  OK-bagvagt, nogle dage af  forvagt 
(formiddag) 



Patienter: 
abdominalkirurgiske 

 

�  Konfereres med AK-mellemvagt 

�  AK-mellemvagt kommer oftest ned i modtagelsen 
og ser patienten 

�  Stuegang på AK-patienter på akut sengeafsnit 
foretages af  AK’erne, nogle dage sammen med 
forvagt (formiddag) 



Patienter: medicinske 
�  I dagtid konfereres ALLE patienter med akutlæge 

�  Om natten konfereres kun ved behov 

�  Stuegang på medicinske patienter varetages af  
forvagt (formiddag) og akutlæge 



Fordele 
�  Mange forskellige patienter – man får set meget 

forskelligt 

�  Man er tæt på sin bagvagt i dagtid - især ved 
medicinske patienter 

�  Mulighed for at lære mange “akutte” procedurer 



Ulemper 
�  Altid travlt! 

�  Mange forskellige patienter – man bliver aldrig “god” til noget 

�  MANGE forskellige bagvagter 

�  Meget alene i skadestuen 

�  Vikarer som bagvagt om natten 

�  Mange nattevagter 

�  Meget lidt opfølgning på patienter 

�  Meget lidt stuegang 

�  Ingen erfaring i ambulatoriearbejde 

 



Supervisering og 
kompetencer 

�  GOD supervisering i dagtid 

�  Knap så god om natten 

�  Svært med supervision i skadestuen 

�  Nogle gange manglende supervision af  AK-
patienter 

�  Travl hverdag -> svært at finde tid til at opnå alle 
kompetencer 



Tiltag, der kunne hjælpe 
�  Akutlæge, der kender huset, hele døgnet 

�  “Færre” forskellige bagvagter 

�  Røntgen-kursus  

�  Generelt skadestuekursus 

�  Længere fokuseret ophold på anden afdeling 


