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• En videreuddannelsesregional vision for lægelig 

uddannelse i akutafdelingen

• Arbejdsgruppe bestående af  YL, UAO, PKL, VUS, 

ledende overlæge, klinikchef, cheflæge og en professor

• Arbejdsgruppen nedsat under DRRLV



Vision - en fremtidig ønskværdig tilstand
- et pejlemærke

• Vision for akutafdelingen:

• At styrke læring i - samt vedligeholdelse og udvikling af -

akutte kompetencer på alle niveauer af lægens karriere

• At være innovativ på uddannelsesområdet samt udvikle en 

stærk uddannelseskultur

• At inspirerer læger til dedikeret at udvikle og dyrke det akutte 

område



Temaer

• 1: Positionering som uddannelsessted

• Unikt læringsmiljø med mange læringssituationer

• 2: Nyt læringsmiljø

• Mulighed for nytænkning i nye rammer

• 3: Tværfaglige teams og sammenhængende patientforløb

• Udvikling af uddannelsesformer, der relaterer sig til 

fremtidens patientbehandling



(nogle) Anbefalinger

• Gennemgang af målbeskrivelser mhp. kompetencer, der bedst 

opnås i akutafdelingen

• Læring i alle 7 lægeroller kan opnås i akutafdelingen

• Fastansatte speciallæger til at sikre og udvikle uddannelsesmiljøet

• PKL involvering i strukturering af uddannelsesmiljøet

• Involvering af faglige selskaber og uddannelsesudvalg/råd



Mulighed’er

• Opbygning af akutafdelingerne ”fra bunden” giver mulighed 

for at tænke nyt i forhold til organisering af uddannelse

• Relevant med teambaseret undervisning

• En ”uddannelses-flowmaster”, der matcher patienter og 

uddannelseslæger i forhold til lægernes kompetenceniveau og 

læringsbehov

• ” Lægen følger patienten” princip – fx den læge, der har 

modtaget patienten håndterer også de første opgaver i 

patientforløbet. Understøttes af IT-løsning.

• Konference omdannes til et kollegialt, fagligt netværk



Nødvendighed’er

• Alle kliniske specialer har akutte patienter = alle 

uddannelsessøgende læger skal opnå akutte kompetencer

• Akutte kompetencer læres ved den akutte patient = 

tilstedeværelse i (fremtidens) akutmodtagelsen

• Nødvendighed – samarbejde mellem akutafdelingen og de 

tilknyttede kliniske specialer såvel fagligt som 

uddannelsesmæssigt (kan / skal ikke skilles ad)

• Etablering af fora for formaliseret, forpligtende samarbejde 



Nye stillingsformer

• Formaliseret tilknytning til akutafdelingen

• Kombinationsstilling inkluderende fast (100%) funktion i 

akutafdelingen i forudbestemt tidsperiode

• Ansættelse i akutafdelingen som del af uddannelsesforløb
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