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Indledning 
 
Nærværende rapport har som målsætning at komme med anbefalinger i forhold til, 
hvordan de nye akutafdelinger (FAM) kan indgå i den lægelige videreuddannelse. Det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har nedsat en arbejdsgruppe, som har 
haft til formål at undersøge, hvordan specialer kan indgå i akutafdelingen, herunder 
under hvilke forudsætninger, tidsmæssig meritoverførsel og hvilke barrierer der even-
tuelt kan være imod.  
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har som følge heraf udarbejdet et 
kommissorium, som i forkortet version står skrevet nedenfor:  
 

Baggrund og formål: 
Sundhedsstyrelsen udsendte i juni 2007 rapporten: ”Styrket akutberedskab – planlæg-
ningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”, der bl.a. indeholdt anbefalinger om 
etablering af fælles akutmodtagelser. Regionen har efterfølgende drøftet spørgsmål om 
uddannelse og videreuddannelse i akutafdelinger, og har hver for sig udarbejdet et 
grundlag for implementering af videreuddannelse i disse enheder/afdelinger.  
Med henblik på at give et grundlag for arbejdet med at indarbejde den nye struktur i 
planerne for videreuddannelse i den kliniske basisuddannelse og i de enkelte specialer 
samt at belyse eventuelle særlige muligheder, barrierer og krav til disses varetagelse 
af videreuddannelsesfunktion nedsætter ”Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse” en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at belyse forhold med betydning 
for den lægelige videreuddannelse i denne organisation, og at komme med anbefalin-
ger for optimal planlægning heraf.  
 
Metode 
For at kunne løse ovenstående problemstilling på tilstrækkelig vis, har arbejdsgruppen 
udsendt et spørgeskema til 20 relevante PKL’er.  Dermed har PKL’erne haft mulighed 
for at tilkendegive sine holdninger og bekymringer i forhold til indførelsen af akutafde-
lingen som uddannelsessted.  
 
Arbejdsgruppens arbejde bestod i afholdelse af to møder, hvor første møde koncentre-
rede sig om PKL’ernes besvarelser og problemstillingen generelt, mens det andet møde 
bestod i at finjustere rapports udfærdigelse.  
 
Beslutningsproces i Det Regionale Råd  
Kompetencen til at godkende et uddannelsesforløb ligger hos Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, jf. § 4 i ”Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden 
for det nationale råd for lægers videreuddannelse”. Beslutningsprocessen består i, at 
PKL’erne indleverer en faglig indstilling ud fra målbeskrivelsen i specialet, hvorefter Det 
Regionale Råd godkender eller afviser anmodningen.  
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Arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen har bestået af følgende medlemmer:  
 

Klinisk Basisuddannelse Hanne Arildsen 

Almen medicin Søren Olsson, Roar Maagaard 

Intern medicinske specialer (1-
2) 

Jens Peter Kroustrup, Lene Mortensen 

Kirurgi Karen Lindorff 

Ortopædkirurgi Søren Kold 

Anæstesiologi Hans Ole Holdgaard 

Repræsentanter for uddannel-
sessøgende læger 

Dorte Guldbrand Nielsen, Ina Houmann 

Repræsentanter for uddannel-
sesgivende læger 

Lene Mortensen, Susanne Nørregaard Madsen, Lone 
Susanne Jensen 

Repræsentant for Region Midt-
jylland og Region Nordjylland 

Jeannie Rumph (Region Midtjylland) og Dan Fanø 
Nilsson (Region Nordjylland) 

Videreuddannelsessekretariatet Jan Greve (kontorchef) og Jesper Bek (referent) 
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Akutafdelingen 
 
Ved betegnelsen ”fælles akutmodtagelse” (i.e. akutafdeling) forstås en fælles fysisk 

lokalitet på et sygehus beliggende på én matrikel, hvortil akut syge eller tilskadekomne 

patienter kan visiteres eller indbringes, og hvor der er mulighed for diagnostik og be-

handling med akut lægelig bistand fra flere specialer, uanset om behandlingen kan ske 

i en skadestue eller kræver indlæggelse. Akutmodtagelsen er bemandet med læger, 

sygeplejersker og andet personale (Styrket akutberedskab 2007: 30).  
 
Sådan definerer Sundhedsstyrelsen i sin rapport ”Styrket Akutberedskab fra 2007” en 
akutafdeling.  
 
Region Nordjylland og Region Midtjylland har tilsammen 8 akutafdelinger, hvoraf de 3 
er lokaliseret i Region Nordjylland, mens de resterende 5 er placeret i Region Midtjyl-
land. Nordjylland har afdelinger i henholdsvis Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel, mens 
Region Midtjyllands ligger placeret i Horsens, Randers, Århus, Viborg og det kommen-
de Gødstrup sygehus. I og med, at det er to separate Regioner, har Regioner hver især 
udarbejdet akutplaner for området.  
 
I det efterfølgende præsenteres tankerne bag akutafdelingen.  
 
Visitation af patienter til akutafdelingen 
Akutte patienter til de fælles akutmodtagelser henvises især via egen praktiserende 
læge, vagtlægens telefonvisitation, via alarmopkald 112 og den præhospitale organisa-
tion, eller patienter henvender sig selv i akutmodtagelsen. 
Patienter kan også efter opringning blive visiteret via skadestuevisitationen, og akut 
henvisning og visitation sker ligeledes via ambulatorier/afdelinger på hospitalerne, ofte 
med henblik på akut indlæggelse i egen afdeling. 
  
Initial vurdering (Triage) 
For at patienten kan sikres den bedst mulige behandling uden unødige forsinkelser i 
akutafdelingen, er det nødvendigt i en fælles akutmodtagelse at foretage en omgående 
vurdering af de akutte patienters tilstand og foretage prioritering af patienternes be-
handlingsbehov. Dette omfatter en vurdering af hastegrad (triage) foretaget af special-
trænet sygeplejerske for gående patienter og akutlæge for båreliggende patienter. Det 
omfatter desuden en vurdering af behovet for specialbistand og en intern visitation i 
akutafdeling til de forskellige enheder. 
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Figur 1: Skitse der viser princippet i opbygningen af en fælles akutmodtage 

enhed 

 
 
Vagtlægens konsultation er integreret i akutafdelingen 
Til vagtlægens konsultation kommer patienterne via vagtlægernes telefonvisitation el-
ler ved henvendelse uden forudgående visitation. Ved den umiddelbare vurdering af 
eventuelle øvrige selvhenvendere kan triagesygeplejersken endvidere visitere egnede 
patienter til vagtlægens konsultation. Konsultationen er placeret i den forreste afdeling 
af akutafdelingen, fysisk integreret med akutmodtagelsen, og vagtlægen assisteres af 
akutmodtagelsens personale. VL-konsultationen er fungerende i tidsrummet kl. 16-08 
på hverdage og i weekenderne. Døgndækkende funktion er et udviklingsønske, som 
skal afbalanceres mod ønsket om at fastholde den tætte kontakt mellem patient og 
egen læge. 
 
Håndtering af små skader 
Ved den initiale vurdering vil mange patienter med små og enkle skader kunne overta-
ges af behandlersygeplejersker i akutmodtagelsen. Disse patienter får derved hurtigt 
den relevante hjælp. Skadestuerne er placeret samlet i den forreste afdeling af akutaf-
delingen. Skadebehandlingen har lægelig backup fra vagtlægen eller andre læger i 
akutmodtagelsen. 
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Modtagelsens akutrum 
Større skader og akut syge patienter på båre undersøges og observeres i modtagel-
sens akutrum. Alle rum er udrustet med apparatur til fuld monitorering af de vitale 
funktioner, skadebehandling og ultralydsapparatur. Patientmonitorering (vitalfunktion), 
leveret klinisk indsats og en første outcome-evaluering dokumenteres af akutafdelin-
gen. Indsatsen styres af akutmedicinere, der efter behov samt i henhold til standarder 
for patientforløb tilkalder anden specialiseret bistand fra hospitalet, når der er behov. 
 
Modtagelsens traumerum 
Et eller flere rum er større og indrettet til og udstyret til modtagelse af større traumer 
med deltagelse af hospitalets traumeteam. Disse rum er udstyret med røntgenappara-
tur, anæstesiapparat og faciliteter til nødoperationer. Her foregår indsatsen ved tvær-
faglige team, som bygger på en særlig målrettet teamtræning og handler efter vedtag-
ne kvalitetsprincipper og standarder for de hyppigste akutte patientforløb. Personale 
fra akutafdelingen og hospitalets specialafdelinger (f.eks. anæstesiologi, kirur-
gi/ortopædkirurgi) samarbejder i disse teams. 
 
Den kliniske arbejdsproces i modtagelsen 
Akutlægen i akutmodtagelsen modtager direkte besked fra visiterende/henvisende kol-
leger og/eller fra den præhospitale organisation, allerede før patienten ankommer til 
akutmodtagelsen. Akutlægen kan dermed sørge for at relevant specialkyndigt persona-
le er varskoet og indfinder sig ved patientens ankomst. Straks ved ankomsten gen-
nemgås patienten, så den aktuelle tilstand kan registreres og den relevante indsats 
påbegyndes. 
 
For alle akut henviste patienter gælder det om at få ankomststatus dokumenteret, med 
angivelse af patientens hastegrad. Dette udgangspunkt er grundlag for det efterføl-
gende kliniske arbejde med at stabilisere, diagnosticere og behandle patienten. En 
række indikatorer registreres med henblik på kvalitetsmonitorering, udvikling og forsk-
ning. 
 
Akutmedicinen har særkende ved at operere med akutpræsentationer og risikohåndte-
ring, idet det gælder om hurtigt at kunne erkende en livstruende tilstand og handle 
adækvat i situationen. Et hjertestop, spærret luftvej, bevidstløshed eller voldsom blød-
ning er eksempler på en livstruende præsentation, hvor akutlægen kan vurdere, be-
slutte og foretage det fornødne omgående. 
  
Oplagte specialepatienter, som skal indlægges til videre diagnosticering og behandling i 
en af hospitalets specialiserede afdelinger, overtages på et tidligt tidspunkt efter an-
komsten af specialafdelingens læger og føres videre til stamafdelingen. akutafdelingen 
registrerer disse patienter, deres ankomststatus og patienternes destination, med hen-
blik på opfølgning som foregår i et samarbejde på hospitalet. 
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Korttidsforløb i akutafdelingen eller indlæggelsesforløb i anden 
stamafdeling 
Patienter med uafklaret diagnose gennemgår indledende diagnostisk udredning, obser-
vation og sygepleje i akutmodtagelsen, indtil en diagnostisk afklaring bliver mulig. 
Herefter besluttes, om patienten skal gennemgå et korttidsforløb i akutafdelingens 
sengeenhed (op til 48 timers indlæggelses-forløb) eller patienten overføres til anden 
relevant hospitalsafdeling for videre behandling. Akutlægerne i akutafdelingen forestår 
disse patienters udredning, efter behov og i henhold til standarder for patientforløb i 
samråd med relevante specialister fra andre afdelinger, og akutlægerne beslutter, hvad 
der skal ske. Der foreligger aftalte principper og standarder for de akutte patientforløb, 
så samarbejde og snitflader mellem akutafdelingen og hospitalets øvrige stamafdelin-
ger er reguleret. Forløbene kvalitetsmonitoreres af akutafdelingen. 
 
Efter et korttidsforløb i akutafdelingens sengeenhed sker udskrivelse af patienten un-
der akutlægernes ansvar. Akutafdelingen har ansvaret for at kommunikere med mod-
tagende instans i forbindelse med udskrivelse af patienterne, ofte den praktiserende 
læge og/eller kommunen. Patient og pårørende skal også have fyldestgørende informa-
tion. Alt skal være klargjort og gennemføres i direkte sammenhæng med patientens 
udskrivning. 
Der vil være behov for tilknytning af geriatrisk team i alle akutdelinger, for at sikre og 
kvalitetsudvikle samarbejdet med kommuner og andre instanser omkring de ældre pa-
tienter. 
 
Sengeenheden i akutafdelingen 
Personalet i akutafdelingens sengeenhed er akutlæger, akutsygeplejersker, øvrigt 
sundhedsfagligt personale og assisterende personale. Sengeenheden med 40-60 evt. 
flere sengepladser er fleksibelt opdelt med specialiserede områder for intern medicin, 
kirurgi, ortopædkirurgi, psykiatri, evt. yderligere specialiserede områder, alt efter de 
lokale forudsætninger. Egentlig opdeling i faste sengeafsnit med diagnostiske funkti-
onsområder skal undgås til fordel for fleksibilitet og hastegradsallokering af de tilste-
deværende resurser. 
 
Akutlæger  
Akutlægerne har gennemgået (skal gennemgå) en akutmedicinsk fagområdeuddannel-
se oven i deres hidtidige speciale, således er akutafdelingens sengeenhed samtidig 
bemandet med speciallæger i f.eks. intern medicinske specialer, anæstesiologi, kirurgi, 
ortopædkirurgi og psykiatri. Herudover er der yngre læger ansat i basisuddannelse 
samt andre yngre læger i uddannelsesstillinger til stede i akutafdelingen.  
For sygeplejerskers vedkommende vil der være mange faste sygeplejersker med særlig 
akutmedicinsk efteruddannelse eller specialuddannelse i akutmedicinsk sygepleje.   
 
Når en akut patient er færdigbehandlet i akutafdelingens sengeenhed, herunder be-
dømmes klar til overføring til en anden af hospitalets afdelinger, foregår afslutning og 
overflytning uden ventetid i akutafdelingen (såkaldt push-organisering), for at undgå 
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ophobning af patienter. Overflytning foregår dog oftest i dagtid og søges undgået om 
natten, med mindre patientens behandlingsbehov tilsiger en omgående flytning til an-
den afdeling. 
 
Organisering og ledelse i Akutafdelingen 
Der er brug for en fagligt ansvarlig ledelse som forestår organisering af arbejdet og 
leder personalet i akutafdelingen. Akutafdelingen er en ny selvstændig afdeling på ho-
spitalet.  
Afdelingsledelsen bør derfor sammensættes som andre hospitalsafdelinger med leden-
de overlæge og oversygeplejerske, begge bør endvidere gennemgå uddannelsen i 
akutmedicin.  
 
I akutafdelingen vil der være stor vægt på dokumentation og kvalitetsmonitorering, 
ligesom der vil være mange administrative opgaver i forbindelse med kontakter til eks-
terne og interne samarbejdspartnere på grund af det store patientflow.  Til varetagelse 
af det samlede administrative arbejde i akutafdelingen bør det overvejes at ansætte en 
”manager” med administrativ kompetence og erfaring. 
 
Det forudsættes, at alle sygeplejersker og øvrigt pleje- og observations- samt service-
personale i akutafdelingen er ansat i denne med reference til afdelingsledelsen. Det 
forudsættes, at sygeplejersker har gennemført uddannelse i akutmedicinsk modtagel-
se. Det forudsættes, at personalet indgår i teamtræning omkring den akutte patient, 
herunder genoplivningsprocedurer.  
 
Ikke alle speciallæger kan fra starten forudsættes at være ansat på fuld tid i akutafde-
lingen. Det er forventningen, at der fra starten kan findes en gruppe, som tilsammen 
dækker de væsentligste akutte specialeområder i akutafdelingen, som vil fungere i 
akutafdelingen på fuld tid, mens andre vil have funktion på deltid i akutafdelingen og 
funktion på deltid i hospitalets øvrige afdelinger inden for eget speciale. 
Speciallæger med funktion på fuld tid eller i størstedelen af arbejdstiden i akutafdelin-
gen vil have gennemført akutmedicinsk uddannelsesforløb samt løbende deltage i 
teamtræning.  
 
Yngre læger i den kliniske basisuddannelse ansættes af afdelingsledelsen i akutafdelin-
gen, som hermed er ansvarlig for lægernes uddannelsesforløb. Andre yngre læger på 
forskellige niveauer af speciallægeuddannelsen vil i større eller mindre del af deres an-
sættelsestid fungere i akutafdelingen som led i deres ansættelse i andre stamafdelin-
ger. Omfang heraf vil blive fastlagt ud fra kompetencekrav i specialernes målbeskrivel-
ser. 
 
Driftsråd 
For at sikre udvikling af patientforløb, og for at sikre, at diagnostik og behandling altid 
følger høj faglig standard for kvalitet, nedsættes på hver hospitalsenhed et driftsråd 
med repræsentation fra afdelingsledelsen for akutafdelingen og for de specialer, der 
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har patientforløb fælles med akutafdelingen. Driftsrådet har ansvaret for at sikre koor-
dinationen mellem akutafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger samt for at tilrette 
og udvikle standarder for patientforløb i overensstemmelse med de lokale forhold på 
den enkelte hospitalsenhed. 
 
Særlige indsatsområder ved etablering af akutafdelingen 
Etablering af akutafdelingen betyder på en række områder et opgør med hidtidige prin-
cipper for organisering omkring patientforløb. Dette stiller nye krav til de fysiske ram-
mer, til dokumentation, til uddannelse af personale og til ledelse. 
Særlige indsatsområder i etableringsfasen omfatter: 

- Fastlæggelse af kvalitetsstandarder for patientforløb 
- Etablering af uddannelse i Akut medicin 
- Etablering af datamonitoreringssystem for akutte patientforløb 
- Fastlæggelse af fysiske rammer for akutafdelingen 

  
Kvalitets standarder for akutte patientforløb i akutafdelingen 
Der skal udarbejdes et sæt af principper for håndtering af de kliniske opgaver i akutaf-
delingen, samt udarbejdes kvalitetsstandarder for alle akutte patientforløb. Denne re-
gulering er påkrævet, fordi akutafdelingen arbejder med alle patientforløb på tværs af 
specialerne. Akutafdelingen skal kunne dokumentere sin kvalitet og effektivitet over for 
hospitalets øvrige afdelinger og over for patienter, pårørende og offentligheden. 
 
Principper og standarder bør udarbejdes og tiltrædes af alle parter, herunder hospita-
lets øvrige afdelinger og Kvalitetsrådet. Regionale standarder eller nationale eller in-
ternationale standarder med ledsagende indikatorer skal kunne monitoreres og rappor-
teres til relevant instans. 
 
Uddannelse i Akut medicin 
Den multidisciplinære indsats i akutafdelingen giver nye uddannelsesmæssige udfor-
dringer, herunder træning i akut kommunikation, teamledelse, prioritering af indsats 
og relevant inddragelse af øvrige specialteams. Den høje koncentration af kritisk syge 
øger kravene for alle personalegrupper i at kunne håndtere disse, herunder genopliv-
ningsprocedurer. 
Særligt funktionen i modtagelsen i akutafdelingen er et nyt indsatsområde, som ingen 
specialer på forhånd uddanner i. 
 
Der planlægges iværksat en fagområdeuddannelse for speciallæger og for sygeplejer-
sker inden for Akutmedicin. Der vil være tale om en praksisuddannelse støttet af træ-
ning i færdighedslaboratorier og med stor vægt på tværfaglig teamtræning i akutafde-
lingen.  
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Spørgeskema og PKL’ernes besvarelser 
 
Som beskrevet under indledningen, har arbejdsgruppen udsendt et spørgeskema, hvor 
PKL’erne har haft mulighed for at tilkendegive sine holdninger i forhold til lægelig vide-
reuddannelse i akutafdelingen. Spørgeskemaet indeholdt 6 spørgsmål, hvor arbejds-
gruppen til dels har spurgt ind til ”hvordan den lægelige videreuddannelse i akutmedi-
cin kan indgå i en introstilling og i et hoveduddannelsesforløb, herunder hvordan, med 
hvilke kompetencer og mulige barrierer imod. Derudover har arbejdsgruppen spurgt 
ind til kombinationsforløb. Kombinationsforløb henviser til en 2 års ansættelse i en 
akutafdeling kombineret med et hoveduddannelsesforløb. Formålet er at sikre, at inte-
resserede yngre læger mulighed for samtidig speciallægeuddannelse og fagområde 
kvalifikation. (Se bilag XX).  
 
Besvarelsesprocenten på spørgeskemaet har været på 80 %, hvilket svarer til, at 16 
ud af de 20 adspurgte PKL’er har besvaret spørgeskemaet. De specialer, herunder 
hvordan specialerne ser sig selv i en akutafdeling, fremgår af nedenstående model. 
Specialerne urologi, hæmatologi, infektionsmedicin og lungesygdomme har ikke kom-
menteret på spørgeskemaet.  
 

Specialer som ser FAM som an-

sættelses- og uddannelsessted 

Specialer som ser FAM som en 

vagtfunktion 

Specialer som ikke ser FAM som 

uddannelsessted 

�  IM: Geriatri 

�  IM: Kardiologi? (måske i 

CT delen) 

�  IM: Reumatologi 

� IM: Gastroenterologi og 

Hepatologi 

 

� Almen Medicin (både 

egentlig ansættelse og 

som vagtfunktion) 

� KBU (ikke et speciale) 

�  IM: Endokrinologi 

� Gynækologi og Obstetrik 

(kun den kirurgiske del – 

6 måneder) 

� Ortopædisk kirurgi 

� Anæstesiologi 

� Karkirurgi 

� Pædiatri 

� Kirurgi (ikke eksplicit) 

 

Tabel 1: Oversigt over, hvor de respektive besvarelser ser sig selv i akutafdelingen 

 
Spørgeskemabesvarelserne kan ses i bilag XX.  
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Arbejdsgruppens drøftelser 
 
Strukturen og organiseringen af akutafdelinger:  
 
Struktur og organisering af arbejdet på de fremtidige FAM afdelinger kommer til at ha-
ve stor indflydelse på, hvordan afdelingerne kan og skal indgå i videreuddannelsen, 
herunder om læger skal være ansat i FAM eller på stamafdelingen. På mødet blev der 
argumenteret for, at en væsentlig forudsætning for, at FAM kan være ansættelsessted 
er, at der er et fast personale (speciallæger og læger på forskelligt uddannelsesniveau) 
på akutafdelingen, da dette vil skabe det bedste uddannelsesmiljø for de uddannelses-
søgende læger. Det er desuden væsentligt at sikre, at der er et passende forhold mel-
lem arbejdsopgaver og ressourcer, således at der også er tid til den nødvendige super-
vision og opfølgning.  
 
Der er stor enighed om, at det tværfaglige kommer til at spille en central rolle på akut-
afdelingerne.  
 
Den meget forskellige størrelse på FAM afdelingerne vil i sig selv betyde meget for or-
ganisering og dermed også for tilrettelæggelse af lægelig videreuddannelse. Man må 
forestille sig, at de største afdelinger vil have flere sideløbende vagthold, som vil være 
primært rettet mod enten medicinsk akutmodtagelse, skadestuearbejde eller kirurgisk 
modtagelse, mens de mindre FAM afdelinger vil have færre vagthold med mere blan-
dede opgaver.  
 
Supervision på akutafdelingerne vil være et centralt anliggende. For det første er der 
et krav om, at supervision er sikret i tilstrækkeligt omfang såvel i forhold til opgaver i 
dagtid som i vagten, lige som det gælder for alle andre typer uddannelsesafdelinger. 
Men derudover skal det afklares for hvert enkelt uddannelsesforløb, hvem der kan give 
supervisionen. Flere PKL’ere angiver i deres besvarelser, at alene speciallæger i eget 
speciale kan supervisere diagnostik og behandling for læger i uddannelse i det pgl. 
speciale, mens speciallæger uden for specialet (f.eks. akutlæger med anden speciale-
mæssig baggrund) kun kan varetage supervision i mere generelle kompetencer. 
 
De forskellige type læger:  
 
KBU- læger: Der er ingen tvivl om, at KBU-lægerne kan og måske også bør have de-
res første ansættelse af to ansættelser på en akutafdeling (mhp. opnåelse af både de 
medicinske og kirurgiske akutte kompetencer). Det er en forudsætning for egentlig an-
sættelse i FAM afdeling, at disse er etableret som selvstændige afdelinger med egen 
ledelse, uddannelsesansvarlig overlæge og akutlæger/speciallæger ansat til supervisi-
on og vejledning af KBU-lægerne. Vejledere skal udpeges blandt akutafdelingens egne 
læger. 
Arbejdsgruppen understregede dog også behovet for, at KBU-lægerne får mulighed for 
at stifte bekendtskab med sygehusvæsenets længere forløb på en eller flere stamafde-
linger i deres første halvår. Dette kan have form af fokuserede ophold f.eks. af 14 da-
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ges varighed eller i form af uddannelsesdage. Dette skal fremgå af uddannelsespro-
grammer.  
 
Introduktionsstillinger: På mødet var der nogen diskussion af hvilke specialers in-
trolæger, der kan opnå kompetencer i akutafdelingen. For de fleste specialer med 
akutte patientforløb kan akutafdelingen give kompetencer, men de udgør også for de 
fleste specialer så lille en del af målbeskrivelsen, at det ikke gør egentlig ansættelse 
relevant. (Eksempler er Kirurgi, Gynækologi, Anæstesiologi m.fl.) Der var enighed om, 
at intern medicinske introduktionslæger kan opnå så mange kompetencer i akutafde-
lingen, at der også kan blive tale om egentlig ansættelse. Der var stemning for at an-
befale, at det bør være i de sidste seks måneder af den tolv måneders ansættelse eller 
måske endnu bedre midt i introduktionsstillingen, således at denne starter og slutter i 
en intern medicinsk afdeling, og at slutevaluering såvel som introduktion varetages af 
intern medicinske læger.  
Det blev også fremhævet, at det ikke er en god ide at gå direkte fra KBU i akutafdelin-
gen til intro i akutafdelingen, idet ”lægen” vil have godt af lidt flere lægelige ”stjerner” 
på skuldrene inden den enkelte vender tilbage til akutafdelingen. Derudover var der 
nogen diskussion om, hvorvidt introlægen skulle være ansat på stamafdelingen eller i 
akutafdelingen.  
 
HU-læger: Flere PKL i de intern medicinske specialer har angivet, at ansættelse også i 
hoveduddannelsesforløbet kan ske i akutafdeling, med f.eks. seks måneder eller op til 
højst 12 måneder. I arbejdsgruppen var der mere stemning for en anbefaling af an-
sættelse i akutafdelingen som en del af introduktionsstillingen, mens ansættelse i ho-
veduddannelsen bør være forankret i medicinsk stamafdeling i hele forløbet. Lægens 
rolle får derfor mere form af en tilkalde vagtfunktion, hvor det til gengæld er væsent-
ligt, at det pointeres, at det indgår i forpligtelsen ved gennemgang af patienter, at man 
varetager klinisk vejledning og supervision af KBU-læger og læger i I-læge forløb. Ar-
bejdsgruppen mente ikke, at hoveduddannelseslæger skal eller kan tillægges funktio-
ner uden for eget speciale, f.eks. at intern medicinsk læger kan tillægges opgaver i en 
(ortopædkirurgisk) skadestue, heller ikke selv om disse opgaver udgør en mindre del 
af opgaven. 
 
Almen medicin:  
Almen medicinerne mener, at der kan blive tale om seks måneders ansættelse og må-
ske på længere sigt en tolv måneders ansættelse i en akutafdeling som en del af ho-
veduddannelsen under forudsætning, at lægerne opnår væsentlige intern medicinske 
kompetencer. Det er også væsentligt, at lægerne deltager i modtagelse af og vurdering 
af elektive patienter med det forskelligartede sygdoms- og symptombillede, som man 
møder i en almen praksis. 
Almen medicin ser overordnet positivt på akutafdelingen som uddannelsessted. 
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Kombinationsforløb 
Arbejdsgruppen drøftede muligheden for kombinationsstillinger. Den umiddelbare mel-
ding gik på, at de specialer, som ser sig selv i akutafdelingen, godt kan indgå i et så-
dant forløb, hvortil det også vil give mulighed for meritoverførsel. Derimod kan de spe-
cialer, som ikke ser sig i en akutafdeling, ikke tilslutte sig ideen, idet akutafdelingen 
ikke falder indenfor specialets kompetenceområde. Der vil derfor heller ikke være mu-
lighed for at meritoverføre, hvorfor kompetencerne i akutafdelingen skal erhverves 
særskilt i forhold til specialerne, eller med andre ord som et særskilt fagområde.  
 
 

Arbejdsgruppens anbefalinger 
Opstilles som:  
Det anbefales: 

� At…. 
� At… 
 
 
 
 
Kombinationsforløb 
I forhold til kombinationsforløb, kan arbejdsgruppen anbefale, at der skelnes mellem 
specialer, som ser sig selv i akutafdelingen og dem, som ikke gør det.  
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