
 
 

Status på opfølgning efter Inspektorbesøget den 26. maj 2014 i Ortopædkirurgisk afdeling, Aal-
borg Universitetshospital. 

 
Inspektorbesøget medførte, at afdelingen skulle foretage indsatser på 5 områder. Et væsentligt område 
var muligheden for operationer indenfor basal traumatologi og et andet var tilknytning til fagområder i 

hele forløbet af den enkelte stilling. 
Det er væsentligt at bemærke, at lægerne i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg også deltager i funktioner 
på andre matrikler afhængigt af fagområde. Således har der siden 1997 været aktivitet i Farsø (hvor 

afdelingen fra 2001 overtog den daværende kirurgiske afdeling) og fra 2001 i Frederikshavn samt i min-
dre omfang i Dronninglund. De uddannelsessøgende læger har derfor også udetjeneste på andre matrik-
ler, og man skal derfor se den ortopædiske aktivitet på hospitalerne i Aalborg, Dronninglund, Farsø og 

Frederikshavn som en funktionsmæssig og uddannelsesmæssig enhed. 
I erkendelse af at det ikke var muligt at opnå større akut ortopædisk behandlingskapacitet (til at imødegå 
ventetid til operationer og overbelægning), er der i efteråret 2014 iværksat tiltag, således at et betydeligt 

antal patienter indenfor almen traumatologi er flyttet til andre hospitaler i Region Nordjylland, især Farsø, 
hvor der hver måned i gennemsnit er åbent 8 ekstra stuer til akutte patienter. 
Det meget store indtag af akutte, alment traumatologiske patienter i Aalborg, har nemlig også haft den 

konsekvens, at den har ”drænet” behandlingskapacitet, så det er gået ud over de specialiserede funktio-
ner og tilknytning til fagområder. 
 

Der er tidligere redegjort for, at en forudsætning for at uddannelsessøgende læger har mulighed for at 
foretage operationer indenfor almen traumatologi og har en reel tilknytning til fagområder er, at  
der er tilstrækkelig operationskapacitet, erfarne læger til supervision og at der er læger til at bemande i 

enkelte vagtlag, således at funktionerne i dagtid er besat. 
 
Vedrørende operationskapaciteten, så er der fra 2. februar 2015 åbnet den 5. operationsstue i Farsø, og 

som derved gør det muligt at foretage operationer indenfor almen traumatologi (hovedfunktionsniveau 
behandling som er kravene i hoveduddannelsen) 3  (-4) gange ugentligt. 
Vedrørende supervision er der som tidligere nævnt ansat en afdelingslæge i fagområdet Traumatologi 

fra 1. januar og en fra 1. marts. Disse vil indgå i en rotationsordning over 4 uger med mere erfarne læger 
i hoveduddannelsen og som er allokeret til Traumefagområdet i et team på 3 personer, der bemander 
operationsstuerne, eventuelle ambulatorier og forvagtsfunktionen i dagtid i Farsø. 

Samlet set er der også øget tilstedeværelse af læger i Traume fagområdet i dagtid i Aalborg, som er 
tilgængelige for supervision af yngre læger. 
 

Vedrørende bemandingen i vagtlagene er det forsøgt imødekommet ved dels at sikre lægerne i hoved-
uddannelse og introduktionsstillinger den dagtid (udenfor skadestuen), som der vil være i et normalt be-
mandet vagtlag, og når det er fyldt op med 12 personer, at der er yderligere 2 som kan fritages fra vagter 

i en 2 ugers periode på skift. 
 
Fagområde tilknytningen er herefter gennemført konsekvent for læger i hoveduddannelsen fra 1. marts 

2015. Lægerne i introduktionsstillinger og KBU lægerne som indgår i mellemvagtslaget (efter kvalifikatio-
ner) og bliver sammen med mellemvagter i uklassificerede stillinger tilknyttet fagområder i en rotation 
med 3 måneder i fagområderne Traume, Hånd & Idræt, Fod og Sår samt Børn. 

Supervisionen ligger i fagområderne idet operationer og ambulatorier afvikles sammen med eller parallelt 
med speciallæger i fagområdet. Det gælder også for supervisionen af KBU læger i skadeambulatoriet. 
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Side 2 af 2 

Vi er også i gang med 2 forhold, der kan nedsætte belastningen i Skadestuen: Der er en uhensigtsmæs-
sig praksis med at patienter som henvises fra egen læge til akut røntgenundersøgelse sendes videre til 

skadestuen. Disse patienter burde have røntgenbillederne beskrevet akut af Røntgenafdelingen eller en 
regional røntgenvagt, så patienter med frakturer kunne sendes i Skadestuen og patienter uden frakturer, 
som er langt de fleste kunne sendes tilbage til egen læge. Problemstillingen er løftet af Klinik Hoved-Orto 

og ligger ved klinikchefen i Klinik Akut, der er i dialog med Røntgenafdelingen. 
Der bliver oprettet subakutte ambulante tider, som også kan tage presset af Skadestuen, hvortil der hen-
vises mange patienter, som reelt burde høre hjemme i ambulant regi og ikke i en skadestue. 

 
Den aktuelle status på opfølgningen er aktuelt således, at alle 5 indsatsområder (se nedenfor) er gen-
nemført fra 1. marts 2015. 

 
 
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  
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