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Lægelig videreuddannelse i akutmodtagelserne i Regi on Syddanmark 
 
I Region Syddanmark har der siden 2010 været gjort en særlig indsats for at integrere ophold i de 
fælles akutmodtagelser (FAM) i speciallægeuddannelsen. Der er således indlagt ophold i FAM i ud-
dannelsesprogrammerne for alle de uddannelsesforløb, hvor det i forhold til uddannelsens målbeskri-
velse er relevant og hvor det i forhold til FAM’ernes placering er praktisk muligt.  
 
I marts 2010 blev der i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendt et notat med titlen 

”Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark” 

(notatet er vedhæftet). Notatet gennemgår, hvilke anbefalinger/krav der stilles til uddannelsesmiljø og 

uddannelsesorganisation i FAM i forhold til de forskellige uddannelsesniveauer. 

I dette notat er det beskrevet, at en grundlæggende betingelse for at henlægge tid i FAM i et uddan-

nelsesforløb er, at der er målbeskrevne kompetencer, som kan erhverves i FAM. Det er ikke hen-

sigtsmæssigt, at uddannelseslæger har funktion i FAM alene for at dække vagtplanen. 

 

I Region Syddanmark er der FAM følgende fem steder: Odense Universitetshospital Odense; Svend-

borg Sygehus, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg; Sygehus Lillebælt Kolding og Sygehus Sønderjylland 

Aabenraa. Uddannelseslægernes ansættelse/funktion i FAM kan foregå i den udstrækning, der i ud-

dannelsesforløbet er ansættelse på en matrikel med FAM. I næsten alle specialer indgår ansættelse 

på Odense Universitetshospital i hoveduddannelserne, og lægerne har derfor mulighed for tilknytning 

til FAM i deres ansættelse her i den udstrækning det er relevant. 

 

Klinisk Basisuddannelse (KBU): 

I Region Syddanmark er sammensætningen af KBU-forløb således: I første ansættelse er 50 % af 

KBU-lægerne i intern medicin, 25 % i ortopædisk kirurgi og 25 % i kirurgi. For anden ansættelse er 80 

% i Almen medicin, 15 % i Psykiatri og 5 % i Klinisk Onkologi. Langt de fleste KBU-læger har funktion i 

FAM i deres sygehusansættelse. På nogle sygehuse er KBU-lægerne ansat i FAM, og på andre er de 

ansat på stamafdelinger med funktion i FAM. 

 

Introduktionsstillinger: 

Alle introduktionsstillinger, hvor det er relevant i forhold til målbeskrivelsen og hvor det er praktisk mu-

ligt i forhold til forløbets geografiske beliggenhed, har indlagt funktion/vagter i FAM. 

 

Hoveduddannelse: 

For hoveduddannelserne gælder, som for introduktionsuddannelsen, at funktion i FAM er betinget af, 

at der er målbeskrevne kompetencer, som kan erhverves i FAM. For alle de specialer, hvor specialets 

patienter modtages i FAM, er der for specialets hoveduddannelseslæger indlagt funktion/vagter i FAM.  

 

Uddannelseslægers funktion i FAM følges løbende i alle specialers uddannelsesudvalg. 
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