
Fra: Louise Dyrberg Vibede / Region Nordjylland [mailto:lodv@rn.dk]  
Sendt: 29. august 2014 17:02 
Til: Per Sabro Nielsen / Region Nordjylland 
Cc: Kjeld Asbjørn Damgaard / Region Nordjylland; Tina Futtrup / Region Nordjylland; Ulla Møller Weinreich / 
Region Nordjylland; Anders Krog Vistisen / Region Nordjylland; Christina Groth Sørensen / Region 
Nordjylland; Peter Koch Langhoff / Region Nordjylland; tildecaroe@gmail.com; Annette Engsig; La@dadl.dk; 
Nils Winther Johannessen / Region Nordjylland; Pia Hæstrup / Region Nordjylland; Henrik Larsen / Region 
Nordjylland; Susanne Lauth / Region Nordjylland 
Emne: SV: Bekymring for KBU lægernes supervision i FAM i sommerperioden 

Hej Per 

Tak for dit svar. 

Jeg er glad for at du er enig i at løsningen denne sommer ikke har været ideel, samt at Klinik Akut pr. 1. 
september atter bemandes med Akut læger døgnet rundt, så KBU lægerne har mulighed for direkte 
supervision, til fordel for både patienter og læger. 

Jeg mener fortsat, at punktet er relevant at tage op i VUR. Ikke fordi det vil få nogle konsekvenser til 
efteråret i Klinik Akut, men for at man i VUR drøfter konkret hvilken supervisions type, der menes at leve op 
til retningslinierne for supervision af KBU lægerne i FAM. 

Jeg kan oplyse, at der var 6 KBU læger, samt én ikke KBU læge (men dog forvagt) fysisk med til selve 
mødet, samt 3 KBU´er der havde skrevet til Christina og givet deres mening til kende. Derudover Christina 
haft løbende kontakt med KBU lægerne og mener at referatet afspejler vagtlagets holdning.  

Med venlig hilsen 

Louise Vibede 

Næstformand Yngre Læger Region Nordjylland 

 

Fra: Per Sabro Nielsen / Region Nordjylland 
Sendt: 26. august 2014 20:49 
Til: Louise Dyrberg Vibede / Region Nordjylland 
Cc: Kjeld Asbjørn Damgaard / Region Nordjylland; Tina Futtrup / Region Nordjylland; Ulla Møller Weinreich / 
Region Nordjylland; Anders Krog Vistisen / Region Nordjylland; Christina Groth Sørensen / Region 
Nordjylland; Peter Koch Langhoff / Region Nordjylland; tildecaroe@gmail.com; annette.engsig@stab.rm.dk; 
La@dadl.dk; Nils Winther Johannessen / Region Nordjylland; Pia Hæstrup / Region Nordjylland; Henrik 
Larsen / Region Nordjylland; Susanne Lauth / Region Nordjylland 
Emne: Re: Bekymring for KBU lægernes supervision i FAM i sommerperioden 

Hej Louise. 

Tak for din mail. 

Det fremgår ikke af referat eller andet sted, hvor mange af KBU'erne, der deltog i mødet. Jeg efterlyser ikke navne, blot 
antal af nuværende KBU hold. 

Udover det er jeg enig i, som tidligere udtrykt i mail før ferien, at situationen ikke har været ideel, men det muliges 
kunst pga ubesatte stillinger blandt akutlægerne. Der har været tale om en model med akutlæger fra 07 til 23 dagligt og 
derefter telefonkontakt til vagthavende medicinsk bagvagt i nattevagten, før en evt kontakt til medicinsk mellemvagt i 
huset. I alle akutte situationer kunne vagthavende medicinske mellemvagt kontaktes direkte, som altid. 

anenie
Maskinskrevet tekst
Bilag 5.1.1.6



Vi har evalueret sommerens forløb og mener ikke at vi kan bruge samme model igen, også af andre grunde. 
Sommerperioden slutter pr 1.september, hvor vi går tilbage til modellen fra før 1. juli med døgndækning af akutlæger 
suppleret med vikarer, således at der vil være tilstedeværelse af supervision i Akutmodtagelsen 24/7.   

Det er derfor spørgsmålet, hvad et evt dagsordenspunkt på næste VUR vil medføre  af yderligere ændringer. 

Mvh 

Per Sabro Nielsen, cheflæge 

Sygehus Vendsyssel 
 
Sendt fra min iPad 

 

 

Den 26/08/2014 kl. 18.15 skrev "Louise Dyrberg Vibede  / Region Nordjylland" <lodv@rn.dk>: 

Kære Involverede Parter 

Jeg har i går holdt møde med KBU lægerne i FAM for at få et indtryk af hvordan de har oplevet 
supervisionsordningen henover sommeren, samt oplevet uddannelsen generelt i FAM i hele forløbet. 

Som det fremgår af det vedhæftede referat har ordningen ikke fungeret tilfredsstillende, hvorfor Yngre 
læger i Region Nordjylland fortsat ikke mener at denne ordning lever op til retningslinjerne for supervision af 
KBU læger i FAM. Vi har derfor besluttet at ordningen skal diskuteres i VUR den 17. sep. og har sendt 
dagsordenpunktet ind til Annette Engsig. 

Jeg har gjort Annette opmærksom på, at Per Sabro ønsker indbydelse til dette møde og har lagt op til at 
andre kan indbydes hvis det findes relevant. 

Jeg håber diskussionen kan danne grobund for et fortsat godt samarbejde, så KBU lægerne sikres et trygt 
og tillidsfuldt læringsmiljø, som jeg ved at alle parter er interesserede i. 

Med venlig hilsen 

Louise Vibede 

Næstformand, Yngre Læger Region Nordjylland 

<Referat fra møde med KBU lægerne i Klinik Akut.doc> 

<Evaluering af supervision af KBU lægerne i Klinik Akut.doc> 
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