
 1 

   
 
 
 
 
 
 
Til Sundhedsstyrelsen 
 
 

 

26. august 2018 

 

Høringssvar fra Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) vedrørende ”Vejledning om overgangsordning 

for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af 

specialet akutmedicin” 

 

DASEM har med stor interesse læst den fremsendte vejledning og har følgende kommentarer til materialet.  

Vi anser som udgangspunkt kravene i Bekendtgørelsen ganske stramme ift til speciallæger, som er ansat 

efter 9. februar 2013/2015 og håber derfor, at vejledningen kan bidrage til at skabe mulighed for 

fastholdelse af de læger, der i dag arbejder i vores akutmodtagelser. Det er helt afgørende for 

akutmodtagelsernes succes, at der er tilstrækkelige lægeressourcer til at skabe både et godt læringsmiljø til 

uddannelses af akutmedicinere og trygge rammer for de akut syge patienter.    

Vi finder det positivt, at afdelinger med stort akutindtag ud over bilag 1 efter konkret vurdering kan indgå i 

meritvurderingen, og vil foreslå at afsnittet nederst side 1 suppleres med sætningen ”Tilsvarende kan 

ansættelse i almen praksis efter konkret vurdering ved de regionale råd for lægers videreuddannelse 

indgå”. Vi finder det dog mest hensigtsmæssigt, hvis andre afdelinger end bilag 1 afdelinger maximalt kan 

indgå med 50% svarende til kravet for andre speciallægeuddannelser, således at det sikres, at speciallæger i 

akutmedicin har mindst 50% af deres erfaring fra egentlige akutafdelinger, der vil være fremtidens 

arbejdsplads for akutmedicinere.  

Læger, der får merit efter §20, og selv skal tilvejebringe ansættelsesforløb i specialet, vil vi foreslå 

dispenseres, således at de kan opnå de resterende kompetencer og tid i deres aktuelle ansættelser, 
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herunder overlæge og afdelingslægeansættelser, således at bemandingen i de nuværende akutafdelinger 

opretholdes.  

Bilag 1 viser en oversigt over akutafdelinger, som kan indgå i en meritvurdering efter vejledningens 

bestemmelser. Vi mener ikke at Rigshospitalet traumecenter og  akutmodtagelse opfylder 

Sundhedsstyrelsen kriterier for at kunne betegnes en akutmodtagelse, da man ikke modtager 

almindelige, uselekterede akutte patienter.  Vi mener heller ikke at fælles akutmodtagelse på Sygehus 

Sønderjylland, Sønderborg opfylder Sundhedsstyrelsen kriterier for at kunne betegnes en 

akutmodtagelse. Sidstnævnte afdeling modtager kun visiterede medicinske patienter 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Skjærbæk 

Formand for DASEM 

 

 

 

  

 


