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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 
behandlede på møde d. 23. september 2014 uddannelsesforholdene på Akutmodta-

gelsen, Sygehus Vendsyssel. 
 
På mødet var der enighed om, at se fremad og at der på rådsmødet i december 2014 

skulle fremlægges en kort orientering omkring KBU-uddannelsen i forbindelse med 
ferieperioder på afdelingen. 
 

Med baggrund i dette er der iværksat en række initiativer og processer. 
 
Det drejer sig om følgende: 

 
1. Ændret tilstedeværelse af akutlæger grundet vakancer til; Hverdage 7.30-18.00 
2. Etablering af nyt medicinsk mellemvagtslag med funktion i Akutmodtagelsen;    

Hverdage 16.00-8.00 
Weekends og helligedage 08.00-8.00 

3. KBU-læger konfererer faglige spørgsmål – på hverdage efter kl. 18.00 og hele 

døgnet i weekend og på helligedage – direkte til kirurgiske mellemvagt og orto-
pædkirurgisk vagthavende indenfor disse specialer. 

4. Analyse vedrørende den fremadrettede lægestabsstruktur i Akutmodtagelsen er 

igangsat.  
5. Analyse vedrørende arbejdsmiljøforholdene for KBU-lægerne i Akutmodtagelsen 

er igangsat bl.a. med det sigte at sikre en bedre og tættere supervision af KBU-

lægerne. 
6. Nyt introduktionsprogram for KBU-læger i Akutmodtagelsen er i proces. 
7. Strategi for lægelig videreuddannelse i Sygehus Vendsyssel er vedtaget. 

 
Punkterne 1, 2  og 3 er iværksat med virkning primo november 2014. 
 

Der foreligger en skriftlig samarbejdsaftale der præciserer rollefordeling og op-
gavevaretagelse for læger ansat i henholdsvis Akutmodtagelsen og Klinik Medi-
cin. Aftalen indeholder tillige angivelse af hvordan visitation og patientflow mel-

lem Akutmodtagelsen og de medicinske afsnit håndteres.  
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Side 2 af 2 

Ledelsen vil, i lighed med tilkendegivelsen på rådsmødet i september 2014, atter 
tilkendegive at der ikke  og ej heller i ferieperioder – bliver tale om at KBU-

lægerne skal konferere konkrete kliniske probelmstillinger med læge på anden 
matrikel. 
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Flemming Knudsen 
Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. 
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