
 

 

 

 

N O T A T                         

 

Speciallægen med i front  

Et væsentligt mål med redegørelsen om Styrket Akutberedskab fra Sund-

hedsstyrelsen er at akut syge og tilskadekomne patienter mødes af en bred 

vifte af specialiserede lægelige og sundhedsfaglige kompetencer og specia-

liseret udstyr. På den måde er det akutte beredskab bedre rustet til tidligt at 

yde en målrettet indsats og håndtere akutte patienter med flere sygdomme 

på samme tid.  

 

Redegørelsen blev til efter grundigt forarbejde med repræsentanter for regi-

onerne og de lægevidenskabelige selskaber og anbefalede, at akutsygehuse-

ne skal have en speciallæge i medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og anæstesio-

logi i tilstedeværelse døgnet rundt. Afhængig af, hvilke specialer det enkel-

te akuthospital dækker, den lokale organisering og det nærmere behov for 

speciallæger, kan der også være behov for yderligere kategorier af special-

læger i tilstedeværelse.  

 

Kravet om speciallæger i tilstedeværelse er ofte omtalt som ”speciallæge i 

front”, fordi selve meningen med tilstedeværelsen på akuthospitalerne er, at 

speciallægerne er med helt fremme i den akutte patientbehandling. Hele re-

formarbejdet på akutområdet er et opgør med tidligere tiders hverdag i 

akutarbejdet, hvor nyuddannede og uerfarne læger ofte stod alene aften og 

nat med den akutte modtagelse af patienter. Fokus er nu på ensartet høj kva-

litet i diagnostik og behandling døgnet rundt, patientsikkerhed, supervision 

af yngre læger i det akutte arbejde samt effektivitet i patientforløb og tryg-

hed for patienterne.  

 

På den baggrund har regionerne i temagruppen om akutmodtagelser haft 

drøftelser af, hvordan begrebet speciallæge i front kan defineres. Opgaven 

for speciallægerne er at have ansvar for og indgå i konkret patientbehand-

ling, at støtte og supervisere yngre læger, og at have overblik over patien-

terne. Speciallægerne er således ansvarlige for og direkte involveret i alle 

patientforløb, men tager sig ikke nødvendigvis selv af al diagnostik og be-
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handling. Temagruppen mener derfor, at det er mere dækkende at tale om 

speciallæge med i front. 

 

Definition af speciallæge med i front 

Modtagelse, udredning og initial behandling af de akutte patienter sker altid 

under ansvar og med involvering af en eller flere speciallæger. Dette bety-

der, at ansvarlig speciallæge og eventuelle speciallæger fra andre specialer 

er aktivt involveret ved den tidlige vurdering af en akut patient, samt lidt 

senere (inden for få timer) ved fastlæggelse af den/de behandlingsstyrende 

diagnoser og igangsætning af den videre behandling.  

 

Ved betegnelsen speciallæge forstås i denne sammenhæng læge med speci-

allægeanerkendelse eller læge i sidste år af speciallægeuddannelsen. 

 

 




