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� 4,5 speciallæger ansat. Primært til stede i 
dagtid.

� Psykiater til stede dagligt i dagtid.

� Aften-Nat og weekend tilstedeværelsesbagvagt 
dækkes primært af eksterne vikarer

� Aften-Nat kirurgiske mellemvagter til stede i 
huset.



� 7-8 KBU-forløb, primært tilknyttet FAM

� Primært til stede i dagtid – 4-5 stk

� 1 KBU-læge i vagt aften-nat og weekender.

� Arbejdsopgaver, dagtid: 



� 4 speciallæger ansat i FAM, tilstedeværelse kl. 
8-18

� I øvrigt tilstedeværelsesbagvagt fra diverse 
medicinske afdelinger

� Ingen KBU-forløb med forankring i FAM

� 5 forløb starter med FAM som primær 
tilknytning pr 1. september.

� Gradvis optrapning af antallet af KBU-forløb i 
FAM i takt med antallet af speciallæger 



� 4 ¼ speciallæge ansat i FAM pr 1. august

� De yngre læger har dog stadig deres faste 
tilknytning til specialerne, idet de er få, 
normeret til 6 og da de ”nærmeste yngre” også
er tilknyttet specialeafdelingerne.

� Thy-Mors ønsker sig flere KBU-forløb.



� Det synes at være  uproblematisk at opnå de 
akutte kompetencer når man har regelmæssigt 
ophold i FAM

� FAM Vendsyssel skal nu løfte udfordringen 
med opnåelse af undervisnings; forsknings- og 
administrationskompetencer



� Vedvarende problem på alle de tre matrikler at 
der mangler speciallæger i FAM

� Ingen af FAM’erne kan døgndække 
tilstedeværet.

� Kendetegnende for  speciallæger ansat FAM, at 
de er optagede af den uddannelsesmæssige 
komponent i deres stilling; de ser supervision, 
feed back og vejledning som meget vægtig del 
af deres arbejdsopgave.



� Det er en god uddannelsesmæssig oplevelse for 
de yngre læger, der bevæger sig i FAM at have 
den FAM-ansatte speciallæge med i front 

� Det er en varierende uddannelsesmæssig 
oplevelse for de yngre læger, der bevæger sig i 
FAM at have den ikke-FAM ansatte 
speciallæge med i front; engagementet 
svingende!



� Få gamle/faste, mange 
unge/passanter/mangel på mellemlag

� Udfordring at skabe et miljø i det hele taget!

� Arbejdsmiljø meget afhængigt at 
uddannelsesmiljø

� Udfordring at rumme både helte og 
prinsesser!!

� Kræver forskellige strategier i supervision og 
feedback

� Klart lettere at opnå godt miljø med y.l. med 
specifik tilknytning til FAM



� Uddannelse i FAM er givtigt for de 
uddannelsessøgende i forhold til at se 
patienten som ”en hel patient”.

� Uddannelse i FAM giver de 
uddannelsessøgende godt indblik i tværfagligt 
samarbejde   

� De yngre læger, der nu har været i FAM i 6 
måneder fortæller, at de har varierende 
fornemmelse af et helt patientforløb



� Flere speciallæger i FAM

� Implementering af nye uddannelsesforløb i 
FAM

� Opnåelse af andre end akutte kompetencer i 
FAM

� Fornemmelsen af det hele patientforløb for de 
yngste læger, der starter deres lægeliv i FAM


