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Dette notat beskriver, hvordan man i Videreuddannelsesregion Nord har arbejdet med at 
sikre de akutte kompetencer i speciallægeuddannelsen, samt hvilke tiltag man 
fremadrettet planlægger at gennemføre med henblik på samme. 
 
Videreuddannelsesregion Nord består af de to politiske regioner: Region Midtjylland og 
Region Nordjylland.  
 
I Region Midtjylland findes fem akuthospitaler: Aarhus Universitetshospital, 
Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Vest, Hospitalsenhed Horsens og Regionshospitalet 
Randers.  
 
I Region Nordjylland findes akutmodtagelser på tre enheder: Aalborg 
Universitetshospital, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) har gennem de seneste år 
drøftet emnet lægelig videreuddannelse i akutafdelingen. Rapport om lægelig 
videreuddannelse i akutafdelingen fra 2011 og notat om vision for lægelig uddannelse i 
akutafdelingerne fra 2014 vedlægges til orientering.  
 
 
Gennemførte tiltag for at sikre de akutte kompetencer i speciallægeuddannelsen 
 
Klinisk basisuddannelse (KBU) 
 

Arbejdsopgaver, som er relevante for KBU-læger i første del af forløbet, findes i høj grad 
på akutafdelingerne. Her kan KBU lægerne have bred patientkontakt og bidrage til 
basisbehandlingen, hvorved der opnås mange relevante læringssituationer. 
 
Det fremgår af retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord fra 2007, at DRRLV lægger vægt på, at KBU-lægen indgår 
i en akutmodtagelse med et stort og bredt indtag af patienter, og at flow af patienter har 
en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere 
akutte patienter. Det fremgår endvidere, at de kommende akutafdelinger findes at være 
et ideelt læringssted for første halvår af KBU-forløbet.  
 
I Region Midtjylland er akutoptageområderne valgt som grundlag for fordelingen af 
stillinger i klinisk basisuddannelse. I løbet af 2015 vil alle akuthospitaler have KBU-læger 
ansat i akutafdelingerne. Samlet set indeholder ca. 50 % af KBU-forløbene ansættelse i 
en akutafdeling i den første delansættelse. Langt de fleste KBU-læger har funktion på en 
akutafdeling i første delansættelse.  
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I Region Nordjylland er der på nuværende tidspunkt KBU-læger ansat i akutmodtagelsen 
på alle tre enheder. Samlet set indeholder ca. 50 % af KBU-forløbene ansættelse på en 
akutmodtagelse i den første delansættelse. Samtlige KBU-læger har funktion på en 
akutmodtagelse i første delansættelse.  
 
Idet akutafdelingerne i videreuddannelsesregionen fortsat de kommende år vil være 
præget af etablering/udvikling, vil DRRLV løbende revurdere sammensætningen af KBU-
forløb. På sigt er det planen at første del af alle KBU-forløb skal foregå på en 
akutafdeling.  
 
 
Introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger 
 
Uddannelseslægerne har ofte arbejdsfunktioner i akutafdelingerne, mens de er ansat på 
øvrige afdelinger. Indenfor flere specialer (såvel kirurgiske som intern medicinske) 
angiver målbeskrivelsen kompetencer, der bedst (og i nogle tilfælde kun) kan opnås ved 
arbejdsfunktion i akutafdelingerne. Man kan således godt som uddannelseslæge have 
arbejdsfunktion med opgavevaretagelse i en akutafdeling uden at være ansat i en 
akutafdeling. Arbejdsfunktioner fremgår af godkendte uddannelsesprogrammer, hvor det 
beskrives, hvordan uddannelseslægen opnår de akutte kompetencer. Kvaliteten af 
uddannelsesprogrammer har stor opmærksomhed i Videreuddannelsesregion Nord, og 
der sker løbende opfølgning på og revision af uddannelsesprogrammer i takt med 
akutafdelingernes udvikling. Uddannelsesprogrammer revideres således ved behov og 
minimum hvert tredje år.  
 
Der arbejdes på at etablere introduktionsstillinger i intern medicin (med ansættelse på 
medicinsk afdeling), hvor der udarbejdes særlige uddannelsesprogrammer og 
uddannelsesplaner med måneder med funktion kun i akutafdelingerne. Det kræver et 
nært samarbejde mellem medicinsk afdeling og akutafdelingerne at få denne form for 
samspil til at fungere (arbejdstilrettelæggelse, ansvar, tilhørsforhold, supervision osv.). 
Rammerne for sådanne introduktionsstillinger er godkendt af DRRLV i marts 2014 
(vedlægges til orientering).  
 
I specialet Intern medicin: geriatri har man den 3. juni 2013 i DRRLV godkendt 
lægefaglig indstilling, der indebærer 6 måneders delansættelse i Akutafdelingen på HE 
Horsens som del af de hoveduddannelsesforløb i Geriatri, der omfatter HE Horsens. Der 
pågår overvejelser i forhold til at have egentlige ansættelser på akutafdelingerne 
indenfor andre interne medicinske specialer. 
 
I specialet Almen medicin har man i Region Midtjylland siden 2011 haft 
hoveduddannelsesforløb, der indebar 6 måneders delansættelse på Akutafdelingen ved 
HE Horsens. Den 4. december 2013 godkendte DRRLV en ny lægefaglig indstilling for 
hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Region Midtjylland, der indebærer 6 måneders 
delansættelse i en akutafdeling som del af hoveduddannelsen til Almen medicin. Således 
har alle hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland nu en delansættelse på 6 måneder 
på en akutafdeling.  
 
For specialet Almen medicin i Region Nordjylland har DRRLV den 4. marts 2014 godkendt 
ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb, som indebærer at alle 
hoveduddannelsesforløb i Almen medicin indeholder 4 måneders ansættelse på en 
akutmodtagelse i Region Nordjylland.  
 
DRRLV har i 2014 godkendt pilotforløb ved HE Midt, hvor læger, der uddannes i specialet 
Almen medicin samtidigt gennemfører Region Midtjyllands akutuddannelse. Der er tale 
om kombinerede hoveduddannelsesforløb, hvor der på forhånd er indbygget ”ekstra” 
ansættelser i akutafdelingerne. Man vil således kunne gennemføre et 
hoveduddannelsesforløb, der sikrer, at lægen både bliver speciallæge i et dansk speciale 
(Almen medicin) og har gennemført akutuddannelsen. I Region Nordjylland forventes 



 

 

ligeledes, at der bliver indført tilsvarende kombinerede hoveduddannelsesforløb med 
Almen medicin og Akutuddannelsen.  
 
Der vil således blive etableret flere pilotforløb indenfor Almen medicin, ligesom man i 
videreuddannelsesregionen overvejer lignende pilotforløb i andre specialer, bl.a. Intern 
medicin: geriatri, intern medicin: lungemedicin og intern medicin: endokrinologi.  
 
Postgraduate kliniske lektorer i FAM 
 

I videreuddannelsesregion Nord har man ansat en postgraduat klinisk lektor i hhv. 
Region Midtjylland og Region Nordjylland med henblik på rådgivning omkring 
organisering og udvikling af lægelig videreuddannelse indenfor rammerne af 
akutafdelingerne.  
 
 
Orlov fra uddannelsesstillinger 
 
Ledelsessystemet kan altid bevilge orlov fra en stilling – uanset begrundelse. Ved 
lægelige uddannelsesstillinger hvor flere afdelinger kan blive påvirket af en orlov, er det 
alle de involverede afdelingsledelser (evt. praksis) der skal acceptere en 
orlovsansøgning. Dette betyder, at en konkret læge under videreuddannelse altid kan 
søge orlov i en given tidsperiode - for eksempelvis at arbejde i en akutafdeling i 
orlovsperioden. I orlovsperiode kan lægen så evt. gennemføre den kursusrække 
akutuddannelsen i Region Midtjylland og Region Nordjylland består af. Eventuel 
meritoverførsel til et hoveduddannelsesforløb vil skulle vurderes konkret af specialets 
postgraduate kliniske lektor – og kræver derudover at ansættelsen i akutafdelingen ad 
hoc klassificeres af Videreuddannelsessekretariatet. Både i Region Midtjylland og Region 
Nordjylland har man fra ledelsessystemets side tilkendegivet, at man stiller sig positivt 
overfor orlovsansøgninger, når formålet er ansættelse på en akutafdeling.  
 
 
Planlagte tiltag for at sikre de akutte kompetencer i speciallægeuddannelsen 

 
Løbende – og i takt med udviklingen på det akutte område - vil man revurdere i hvilke 
specialer egentlig ansættelse på en akutafdeling vil være formålstjenlig i forhold til at 
opnå de målbeskrevne kompetencer og samtidig sikre den fornødne vejledning og 
supervision. Man vil endvidere løbende revurdere i hvilke specialer, det findes 
fordelagtigt af integrere akutafdelingerne i videreuddannelsen via arbejdsfunktion med 
opgavevaretagelse i en akutafdeling ud fra akutmodtagelsernes patientgrundlag og 
muligheder for supervision.  
 
På kommende temadag med de postgraduate kliniske lektorer og 
uddannelseskoordinerende overlæger i marts 2015 vil lægelig videreuddannelse i 
akutafdelingerne være temaet, herunder drøftelse af  

- Hvilke specialer skal/kan have egentlige ansættelser i akutafdelingerne  
- I hvilke specialer skal uddannelseslægerne have arbejdsfunktion med 

opgavevaretagelse i en akutafdeling 
- Hvordan sikres uddannelsesvejledningen og den fornødne specialespecifikke 

vejledning og supervision under ansættelse / arbejdsfunktion i akutafdelingerne. 
 

 
Derudover vil der fortsat løbende være temadrøftelser af emnet i DRRLV og regionernes 
ledelsesfora.   
 
 
 
 




