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29. december 2017 
 
 
Dansk Selskab for Akutmedicin har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til bekendtgørelse for 
uddannelse af speciallæger. Vi har naturligvis haft den største interesse i § 20, der omhandler 
overgangsbestemmelser for specialet i akutmedicin. 
 
Af § 20, Stk. 5 af bekendtgørelsen fremgår følgende: 
 
 Speciallæger i andet speciale kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin hvis,  
1) speciallægen på ansøgningstidspunktet har været ansat i mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en 
akutafdeling,  
2) speciallægen har gennemført og fået godkendt de lægevidenskabelige selskabers fagområdeuddannelse 
inden for akut medicin eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed, og  
3) speciallægen har opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akutmedicin.  
 
I DASEM er vi glade for at LVS fagområdeuddannelse har fået denne vægtning i meritgodkendelsen, men vi 
har også en bekymring.  
 
Vi er i selskabet bekendt med en del medlemmer som gennem ansættelse og uddannelse i en akutafdeling 
har opnået erfaringer og kompetencer, der burde gøre dem selvskrevne til meritanerkendelse som 
speciallæger i akut medicin, men som har undladt at søge om LVS fagområdegodkendelse. 
 
Den hyppigste årsag til at potentielle kandidater, trods relevant erfaring og uddannelse, undlader at søge 
om fagområdegodkendelse er det aktuelle krav om ansættelse på to akutafdelinger. 
 
DASEM er i princippet helt enige med LVS om værdien af at have været ansat på to forskellige afdelinger og 
det bliver også et krav i den kommende speciallægeuddannelse. Det har imidlertid vist sig svært for mange 
allerede ansatte speciallæger at opnå dette. De pågældende personer er oftest ansat i akutafdelingerne i 
afdelingslæge- eller overlægestillinger, hvor de dårligt kan undværes af hensyn til drift og udvikling. Det er i 
praksis derfor ofte umuligt at få orlov for at søge en halvt års ansættelse på anden akutafdeling. 
Alternativet kan være at sige en fast stilling op og søge anden ansættelse alene for at kunne opfylde 2-
stillingskravet og det vil ikke være attraktivt for mange. 
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Da LVS fagområdegodkendelse pludselig ser ud til at få så afgørende betydning for veluddannede og 
erfarne kollegaers mulighed for meritgodkendelse og da vi i det akutmedicinske miljø har så hårdt brug for 
disse kollegaer til at få uddannet den første generation af rigtige speciallæger, vil vi anbefale LVS at fjerne 
kravet om ansættelse i to akutafdelinger ved fremtidig bedømmelse til fagområdet, når ansøger i øvrigt 
vurderes at have modtaget bred klinisk uddannelse og opfylde målbeskrivelsen for fagområdet 
 
Med venlig hilsen  
 
Christian Skjærbæk 
Formand 
Dansk Selskab for Akutmedicin 
 


