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Indledning  

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen ”Styrket akutberedskab - Planlægningsgrundlag for det regionale 

sundhedsvæsen”. Hensigten med anbefalingerne var at sikre høj kvalitet og effektivitet i udredning og 

behandling af akut syge eller tilskadekomne patienter. Et vigtigt element i anbefalingerne var ønsket 

om at samle indtaget af akutte patienter på færre sygehuse, og anbefalingerne gav anledning til en 

væsentlig omstrukturering af den akutte indsats i hele landet. Antallet af akutmodtagelser i Danmark 

er således reduceret fra 40 til 22 siden 2007. I Region Nordjylland blev akutstrukturen også overord-

net set tilpasset i forhold til de rammer, der er udstukket i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.  

 

I 2009/2010 blev der udarbejdet et fælles koncept for de somatiske akutmodtagelser i Region Nordjyl-

land. Konceptet beskrev de overordnede elementer vedrørende organisering, IT, patientforløb samt 

uddannelse i akutmodtagelserne. Hensigten var at sikre, at de tre akutmodtagelser samt akutmodta-

gelsesafsnit (AMA) i Region Nordjylland udviklede sig til ensartede enheder baseret på Sundhedssty-

relsens anbefalinger fra 2007. Tilbage i 2007 fik akutmodtagelserne 7-10 år til at implementere anbe-

falingerne og herefter skulle afdelingerne være i en egentlig driftsfase. For at sikre den fremtidige drift 

af akutmodtagelserne i Region Nordjylland, er det i Plan for sygehuse og speciallægepraksis beslut-

tet, at der skal laves en faglig revision af det gældende koncept for akutmodtagelserne i regionen. Re-

visionen giver anledning til følgende anbefalinger på akutområdet: 

 

Tabel 1: Anbefalinger på baggrund af opdateringen af konceptet for akutmodtagelser. 

Emne  Tiltag/anbefa-

ling 

Tidsplan Ansvar Målet  

IT understøt-

telse 

Quick-guide til 

brug af C-view 

tavler 

1.kvartal 2017 Fagligt Råd for 

akutmodtagelser 

Ens anvendelse 

af data fra C-

viewtavlerne 

IT understøt-

telse 

Brug af kliniske 

logistik tavler på 

alle regionens 

hospitaler 

1.kvartal 2017 Fagligt Råd for 

akutmodtagelser  

Ens anvendelse 

af klinisk logistik 

tavlerne 

Servicemål Revision af ser-

vicemål 1: patien-

ter, der indbrin-

ges med 

præhospitale kø-

retøjer, triageres 

præhospitalt in-

den 15 min.  

 

Patienter, der 

selvhenvender 

sig, triageres in-

denfor 30 min.  

 

Målopfyldelsen 

sættes til 90 % 

1.kvartal 2017 Patientforløb Anvendelse af 

præhospital tri-

age samt sikre 

mulighed for at 

opnå målopfyldel-

sen.  

Servicemål Udfasning af ser-

vicemål 2A. 

1.kvartal 2017 Patientforløb  
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Servicemål  Nyt servicemål: 

Behandlingsplan 

inden for 4 timer. 

1.kvartal 2017 Patientforløb Sikre behand-

lingsplan indenfor 

4 timer. 

Kvalitet og pati-

enttilfredshed 

 

Fælles patient-

feedback-set-up 

 

1.kvartal 2017  Patientforløb, 

Hospitalerne  

 

Dynamisk ind-

samling af pati-

entoplevelser. 

Uddannelse Fordelingsnøgle 

til uddannelses-

pladser 

1.kvartal 2017 HR  Sikre ens forde-

ling af uddannel-

sespladser.  

Uddannelse Fastholdelse af 

akutuddannelse 

for læger og sy-

geplejersker 

1.kvartal 2017 HR Styrke kliniske og 

faglige kompe-

tencer. 

Uddannelse Etablering af spe-

ciallægeuddan-

nelse i akutmedi-

cin 

1.halvår 2017 Sundhedsstyrel-

sen  

Styrke kliniske og 

faglige kompe-

tencer samt sikre 

rekruttering. 

Samarbejde m.  

kommuner og 

almen praksis 

Forløbsbeskri-

velse for akutte 

henvisninger 

1.halvår 2017 Patientforløb  Styrke overgan-

gen mellem sek-

torer. 

Forskning  Etablering af føl-

gegruppe 

1.kvartal 2017 Center for 

Præhospital og 

Akutforskning 

Give inspiration til 

forskningsindsat-

ser og – områder. 

 

Det opdateret koncept er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe, hvor der har været repræsen-

tanter fra almen praksis, kommunerne, hospitalerne og administrationen (HR, IT og Patientforløb).  
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1 Akutstrukturen i Region Nordjylland 

Den grundlæggende struktur på akutområdet i Region Nordjylland er fastlagt i ”Strukturplan for det 

somatiske sygehusvæsen” fra 2007 og i "Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis” fra 2015.  

 

 

 

 

 

I Region Nordjylland er der tre fælles akutmodtagelser. To ved Regionshospitalet Nordjylland i hhv. 

Hjørring og Thisted samt en på Aalborg Universitetshospital. Derudover modtages der lægevisite-

rede, akutte medicinske patienter på AMA på Aalborg Universitetshospital, Hobro. Regionens akutte 

tilbud omfatter her foruden to skadeklinikker – en i Hobro og en i Farsø samt Psykiatrisk skadestue på 

Aalborg Universitetshospital. Med opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital samles Akut – og 

Traumecenteret, Børnemodtagelsen samt Psykiatrisk skadestue på samme matrikel.   

 

Tabel 2: Akutte tilbud i Region Nordjylland 

Hospital Matrikel  Akuttilbud Åbningstid Planlagte ændringer 

Aalborg Universi-

tetshospital  

Syd Akut- og Traume-

centret (akutmodta-

gelse) 

Døgnåben Flyttes til Nyt Aalborg 

Universitetshospital og 

udvides samtidig. 

Aalborg Universi-

tetshospital  

Nord  Børnemodtagelsen  Døgnåben Flyttes til Nyt Aalborg 

Universitetshospital  
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Aalborg Universi-

tetshospital  

Hobro Skadeklinik og 

AMA 

Døgnåben  

Aalborg Universi-

tetshospital 

Farsø Skadeklinik Kl. 8 - 22  

Regionshospital 

Nordjylland 

Hjørring Akutmodtagelse Døgnåben  

Regionshospital 

Nordjylland 

Thisted Akutmodtagelse Døgnåben  

Psykiatrien  Aalborg  Psykiatrisk skade-

stue 

Døgnåben Flyttes til Nyt Aalborg 

Universitetshospital  

 

2 Flow, visitation og modtagelse af akutte 
patienter  

Alle akutte patienter er visiteret til akut behandling enten gennem egen læge, vagtlæge eller via 

præhospital visitation. I Region Nordjylland er det Den Præhospitale Virksomhed, der varetager alt 

sundhedsfaglig behandling uden for hospitalsregi. Når et 1-1-2 – opkald modtages med sundhedsfag-

ligt indhold, stilles dette videre til en sygeplejerske på AMK-Vagtcentralen, der vurderer opgavens pri-

oritet (opgaveprioritet A-F), samt hvorvidt øvrige akutenheder (paramediciner, lægebil, akutbil eller 

akutlægehelikopter) også skal sendes til opgaven.  

 

Alle akutte patienter, der modtages på akutmodtagelserne eller skadeklinikkerne, modtages efter 

samme procedure. Det primære fokus er en systematisk vurdering af hastegrad (triagering) og deref-

ter udredning/diagnosticering samt iværksættelse af primær behandling. De akutte patientforløb kan 

derefter fortsætte på flere måder. 

 

Figur 2: Flowet for akutte patientforløb 

 

Akutmodtagelser

Skadeklinikker

Præhospital  
visitation 

(112)
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Ambulant 
behandling
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Indlæggelse i 
akutmodtagelser

/ AMA

Indlæggelse på 
specialeafsnit

Kocmmunale 
akuttilbud
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Patienterne kan behandles ambulant i akutmodtagelserne og skadeklinikkerne og derefter afsluttes. 

Dette gælder for en andel af de akutte patientforløb. En andel akutte patientforløb kan afsluttes efter 

kort indlæggelse i de akutte sengeafsnit i akutmodtagelserne og AMA. Der kan også ske overflytning 

af patienterne fra akutmodtagelserne og skadeklinikkerne til hospitalernes øvrige sub-akutte tilbud. 

For patienter, hvor der efter udredning i akutmodtagelserne er forventning om længere indlæggelse, 

sker der hurtigst muligt overflytning fra akutmodtagelserne til de øvrige sengeafsnit på hospitalerne, 

og patientforløbet afsluttes derfra.  

 

I Region Nordjylland er det besluttet, at fødende, visse kardiologiske og neurologiske patienter mod-

tages udenom akutmodtagelserne. Særligt for Aalborg Universitetshospital modtages også urologiske 

samt gynækologiske patienter også direkte på stamafsnittet. På Aalborg Universitetshospital gælder 

det også, at børn modtages særskilt i Børnemodtagelsen og psykiatriske patienter modtages fra Psy-

kiatrisk skadestue. Dette er indtil 2020, hvor disse vil modtages i Akut – og Traumecenteret, Nyt Aal-

borg Universitetshospital. Se bilag 1 Aktiviteten på akutområdet.     

Visitation 
Med Plan for sygehus og speciallægepraksis fra 2015 præsenteredes et nyt koncept for forstærket 

sygehusvisitation. Denne indebar, at visitationen skal være forankret i akutmodtagelsen, og dette kon-

cept skal give mulighed for at tilbyde tider i sub-akutte ambulatorier som alternativer til akutte indlæg-

gelser.  

 

Den nye visitationsmodel er under implementering og vil blive rullet ud i etaper/faser med visitations-

enheder på hvert hospital i hhv. Aalborg, Hjørring og Thisted med tilknytning til akutmodtagelserne. 

Det forventes, at den nye visitationsmodel vil være implementeret ved udgangen af 2017. Med den 

nye visitation er det målsætningen, at der skal ske omlægning af 15 % af de akutte henvendelser fra 

en akut indlæggelse til et sub-akut ambulant tilbud.  

 

Etablering af den nye visitationsmodel for akutte patienter vil indebære: 

- Visitation af alle akutte patienter (fraset fødende) 

- Én indgang for læger og vagtlæger til visitation af akutte patienter (én på hvert hospital med 

akutmodtagelse) – Herunder får henvisende part ét kontaktpunkt ift. de akutte patienter, hvor 

der i Aalborg ligeledes kan bestilles transport til patienten ved behov, herunder præhospital 

kørsel. 

- Etablering af mulighed for henvisning til sub-akut tilbud som alternativ til akut indlæggelse. 

- Visitationen omfatter muligheden for at stille henvisende læge videre til specialistrådgivning i 

de enkelte specialer 

- På Aalborg Universitetshospital vil visitationen foregå ved AMK-vagtcentral, hvor der vil være 

mulighed for bestilling af præhospital kørsel.  

 

Udover ændringer om visitationsmodellen er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

AMK vagtcentral, Nordjyllands Beredskab, Falck, Beredskabscenter Aalborg, Aalborg Kommune og 

regionen. Formået med arbejdsgruppen er at lave en samling af vagtcentralerne, og dermed opnå sy-

nergieffekter ved lokalefællesskab.  

Triage ved ankomst  
En væsentlig forudsætning for at sikre et hensigtsmæssigt patientflow gennem akutmodtagelserne er, 

at der foregår en effektiv triage ved ankomst til akutmodtagelsen. Triage har til formål at give en hurtig 
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vurdering af den akutte patient samt dernæst at indsætte de ressourcer, som patientens tilstand kræ-

ver. Triagen indebærer en hastegradsvurdering og udgør første led i den indledende udrednings- og 

behandlingsplan.  

 

I de tilfælde, hvor præhospital triage tilsiger involvering af konkrete specialer i modtagelse af patien-

ten, sikres, at de relevante specialer er tilstede, når patienten ankommer til akutmodtagelsen. Eksem-

pler på dette kan være traumekald eller et medicinsk eller kirurgisk nødkald. I øvrige tilfælde triageres 

patienten ved ankomst af specialuddannet personale under ansvar af akutlægen i akutmodtagelsen.  

 

Alle akutafdelinger i Region Nordjylland anvender DaR-Triage i overensstemmelse med Danske Re-

gioners anbefalinger. DaR-triage er et proces-triage system, som placerer patienten i én af fem kate-

gorier, der er repræsenteret ved farvekoderne rød, orange, gul, grøn og blå. 

 

3 IT understøttelse 

IT-systemerne er væsentlige i forbindelse med registrering og brug af data og fungerer som under-

støttelse af de faglige og logistiske beslutninger omkring de akutte patientforløb.  

 

Med udgangspunkt i ensartede digitale arbejdsgange, benytter akutmodtagelserne grundlæggende 

de samme IT-systemer som de øvrige afdelinger på sygehusene, i forhold til eksempelvis  

 Historiske oplysninger, herunder cave 

 Registrering 

 Henvisning 

 Medicinering 

 Booking 

 Røntgen 

 

Særligt for akutmodtagelserne er, at der på flere niveauer, løbende, arbejdes på specifikke områder, 

der er vigtige netop i den akutte situation.  

Eksempler herpå er:  

 Sammenhæng med arbejdet i ambulancen og elektronisk overlevering af data herfra fra den 

præhospitale patientjournal (PPJ) til den elektroniske patientjournal (EPJ). Det er bl.a. medvir-

kende til, at data vedr. præhospital triage overføres umiddelbart til hospitalerne (se afsnit 5 om 

servicemål).  

 Kliniske logistiktavler, som giver overblik over de patienter, der ligger i akutmodtagelsen, samt an-

vendes til registrering af flere servicemål 

 Akut/klikjournal i EPJ, som er blevet udviklet gennem et samarbejde mellem IT og akutmodtagel-

serne, med fokus på hurtig, let og tidstro registrering.  

 

Med fortsat fokus på overblik, færre dobbeltregistreringer, rette adgang til og genbrug af data og ud-

nyttelse af den viden der ligger i de registrerede data, sker der kontinuerlig udvikling på området.  

Både IT-afdelingen og BI-enheden er vigtige samarbejdspartnere.  

 

I 2016 er opstartet et projekt med visionen at opnå en ensartet og sammenhængende IT-understøt-

telse af klinisk logistik -  som dækker hele patientforløbet, fra patienten meldes akut eller en henvis-

ning modtages til, at patienten afsluttes og overdrages til aktør i primærsektoren. Projektets faser 

strækker sig frem til 2019 og omfatter dels udvikling af integration til udveksling af oplysninger mellem 
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regionens booking system (Bookplan), og klinisk logistik (Cetrea) og dels implementering af klinisk 

logistik tavler på alle hospitalernes afdelinger og herunder kapacitetsoverblik på sengeafsnittene.  

Logistiktavler 
Logistiktavlerne var blandt et af initiativerne til bl.a. nedbringelse af ventetider i akutmodtagelserne i 

økonomiaftalen for 2013 mellem regionerne og regeringen. På sigt er det hensigten, at logistiktav-

lerne skal udrulles til hele Region Nordjylland.   

Tavlernes fokus er klinisk logistik, dvs. at på tavlerne registreres ankomst, triage, behandlingsstart og 

udskrivelse, og registreringsdata anvendes efterfølgende til opgørelse af servicemål. Registreringen 

foregår ens på tværs af matriklerne. For at sikre bedre udnyttelse af data fra tavlerne vil den eksiste-

rende vejledning med beskrivelse af metode til opgørelse af servicemål blive opdateret og lagt ind 

som PRI-dokument i form af en qucik-guide. Dermed bliver det tydeliggjort, hvilke data, der trækkes, 

og med hvilket formål de trækkes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kvalitet, patienttilfredshed og patient/på-
rørendeinddragelse 

Kvalitet i behandling samt patient – og pårørendeinddragelse har gennem de sidste år været et fokus-

område i sundhedsvæsnet. Til at måle på dette har Region Nordjylland to forskellige kilder; LUP Akut 

og RKKP databasen for akutte hospitalskontakter. Derudover vil der ske en koordinering med regio-

nens øvrige initiativer i forhold til patientinddragelse (PRO). 

 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt og bruges som 

redskab til udvikling af kvalitet. LUP Akut dækker kun de ambulante forløb og ikke indlagte patienter i 

akutmodtagelserne. Når den årlige LUP rapport udgives, følges op på det enkelte hospital og hos ad-

ministrationen.  

På tværs af regionerne findes RKKP Fælles Akutdatabasen, der er etableret med det formål at sikre 

regionerne relevant mulighed for at følge op på kvaliteten af den akutte behandling både præhospitalt 

og på hospitalerne. Databasen er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Databa-

sen inkluderer 3 databaser 1) Databasen for akutte hospitalskontakter for alle akutte patienter, der 

modtages i fælles akutmodtagelser, direkte på en stamafdeling eller på mindre sygehuse uden fæles 

akutmodtagelse 2) Præhospitalsdatabasen og 3) Dansk Traumeregister 

 

Proces for anvendelse af data fra RKKP Akutdatabasen og LUP Akut vil være:  

- Relevante klinikledelser er ansvarlige for at data præsenteres for personalet 

- Relevante klinikledelser er ansvarlige for, at der på baggrund af rapporterne sættes fokus på 

2-4 faktorer, der skal arbejdes med 

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at der udarbejdes en qucik-guide til brugen af logi-

stiktavlerne.  

→ Region Nordjylland anbefaler, at logistiktavlerne indføres som redskab i hele regi-

onen. 
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- Klinikledelserne er ansvarlige for, at der på de udvalgte områder igangsættes mindre afprøv-

ninger (PDSA -Forbedringsmodellen Plan-Do-Study-Act cirklen). Disse afprøvninger skal do-

kumenteres ift., om den ønskede effekt opnås.  

- Patientforløb har ansvaret for at igangsætte og understøtte, at der sker en opfølgning på re-

sultaterne herfra. Dette gøres ved at dagsordenssætte resultaterne i relevante fora samt un-

dersøge, hvilke regionale tiltag, der skal arbejdes videre med.  

 

I Region Nordjylland ses der et øget behov for at indsamle oplevelser af kvalitet og behandlinger 

mere dynamisk end LUP Akut og RKKP databasen tilbyder, idet at resultaterne fra disse først er klar 

til brug efter 1 års indsamling og behandling.  Derfor arbejdes der på politik for patient – og pårøren-

deinddragelse med implementering i 2017. Baggrunden herfor er ønsket om, at patienterne skal i hø-

jere grad inddrages i behandlingen samt tilkendegivelserne kan indhentes hurtigere og mere smidigt 

end fra LUP Akut og RKKP databasen.  

 

 

5 Servicemål 

Med økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2013 blev der for første gang opstillet ser-

vicemål for ventetider i akutmodtagelserne, og det blev aftalt, at der skulle ske en løbende monitore-

ring af disse.  

 

I Region Nordjylland er der politisk vedtaget tre servicemål for akutområde: 

1) Alle patienter skal triageres inden for 15 minutter efter ankomst til akutmodtagelserne på regi-

onens hospitaler. Der er fastsat en målopfyldelse på 95 % 

2) Ventetid fra ankomst til behandlingsstart. Der er fastlagt 2 servicemål for ventetid;  

a. Alle patienter skal være tilset af en relevant sundhedsfaglig aktør inden for 1 time 

(gennemsnitsmål for alle patientforløb). Relevant sundhedsfaglig aktør kan enten 

være en læge eller en sygeplejerske. Patienternes triageringsfarve er medvirkende 

til, hvilken sundhedsfaglig ressource, der vurderes at kunne starte behandlingen. 

b. Alle patientforløbene skal have udrednings- og behandlingsstart inden for 1 time. Der 

er fastsat en målsætning på 85 % 

3) Alle patienter skal informeres om ventetid ved ankomst til hospitalet. Der er fastlagt en målop-

fyldelse på 90 % 

Servicemålene monitoreres med udgangspunkt i data fra PAS samt data registreret på C-view-tav-

lerne. Data fra de to kilder sammenholdes i forbindelse med monitorering.  

 

Til opgørelsen af servicemålopfyldelse måles på følgende punkter;  

- Ankomsttidspunkt er det tidspunkt, hvor patienten registreres i akutmodtagelsen, uanset om 

det er selvtransporterende eller ambulanceindbragte. 

- Triage, tidspunkt for triage er det tidspunkt, hvor den første triage igangsættes i akutmodta-

gelsen.  

- Oplyst ventetid skal for hvert patientforløb dokumenteres på logistiktavlerne, om patienten er 

oplyst om forventet ventetid ved ankomst til akutmodtagelsen.  

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at der udarbejdes et fælles patientfeedback-set-up.  
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- Udrednings- og behandlingsstart defineres som det tidspunkt, hvor den handling, der bestem-

mer den videre specifikke undersøgelse eller behandling, som fører til plan for udredning, 

iværksættes.  

 

Servicemålsopgørelserne sendes ugentligt ud til klinikledelserne, og der orienteres politisk og i Drifts-

ledelsen hvert kvartal. Hospitalerne følger op på opfyldelsen af servicemål og udarbejder proces for, 

hvordan de kan forbedre servicemålsopfyldelsen. Arbejdet med servicemålene skal sikre rettidig be-

handling og bidrage til at øge patienttilfredsheden.  

 

Det er Region Nordjyllands anbefaling, at servicemålene 1 og 2 tages op til revision. For servicemål 1 

gælder det, at patienter, der indbringes med præhospitalt køretøj allerede bliver triageret under tran-

sporen, hvorfor triage i akutmodtagelserne bliver overflødig (se afsnit 3 om IT-understøttelse). Ligele-

des er det erkendt, at målopfyldelse på 95 % er for ambitiøst.  

 

Region Nordjylland forslår således;  

- Servicemål 1: patienter, der ankommer til akutmodtagelserne med præhospitalt køretøj, tria-

geres i ambulancen inden for 15 min. Patienter, der selv henvender sig til akutmodtagelserne, 

triageres inden for 30 min. Målopfyldelsen sættes til 90 %. 

- Servicemål 2: servicemål 2B med målsætningen om, at 85 % af alle patientforløbene skal 

have udrednings- og behandlingsstart inden for 1 time fastholdes, men servicemål 2A, om at 

alle patienter skal være tilset af en relevant sundhedsfaglig aktør inden for 1 time, udfases.  

 

I tillæg til revisionen af ovenstående servicemål er det Region Nordjyllands anbefaling, at de politisk 

vedtaget servicemål suppleres med et servicemål om behandlingsplan for patientforløbet indenfor 4 

timer. Dette er som led i sikre rettidig behandling og bidrage til patienttilfredshed i akutmodtagelserne.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Uddannelse 

Sammenhængende og effektive patientforløb i akutmodtagelserne stiller krav til alle medarbejderne. 

Alle personalegrupper med kompetence i akut undersøgelse, diagnostik og behandling af akutte pati-

enter bør indgå i den fælles akutmodtagelse. Der tilstræbes højest mulige kompetenceniveau, med 

speciallægen i front – med hensyntagen til lokale forhold og rekrutteringssituationen mv.  

 

Region Nordjylland følger anbefalingerne for uddannelse af læger og sygeplejersker i akutmodtagel-

serne fra Sundhedsstyrelsens Styrket Akutberedskab fra 2007.  Regionens har opbygget uddannel-

serne efter Danske Regioners rekommandationer.  

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at servicemål 1 revideres til: patineter, der ankom-

mer til akutmodtagelserne med præhospitalt køretøj, triageres i ambulancerne inden-

for 15 min. patienter, der selv henvender sig til akutmodtagelserne triageres inden 

for 30 min. Målopfyldelse på 90 %. 

 

→ Region Nordjylland anbefaler, at servicemål 2A udfases.  

  

→ Region Nordjylland anbefaler, at der tilføjes et servicemål om behandlingsplan in-

den for 4 timer.  
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Akutsygeplejerskeuddannelse 
Akutuddannelsen for sygeplejersker er modulopbygget og består af teoretisk og simulationsbaseret 

undervisning samt klinisk praktik med struktureret supervision og kompetencevurderinger. Uddannel-

sen er tredelt i et basismodul, der indeholder akutsygepleje, to mellem moduler med specialiserede 

funktioner i teamsamarbejde og triage eller delegerede behandlinger. Afslutningsmodulet indeholder 

undervisning i koordinering, samarbejde og kvalitetsudvikling. 

Lægelig efteruddannelse 
Efteruddannelsen for læger er modulopbygget og med klinisk-praktisk uddannelsesforløb under to års 

ansættelse. Ansøger til denne efteruddannelse skal have 2 års ansættelse i akutmodtagelse i min. 2 

akutafdelinger på forskellige hospitaler. Godkendelse af uddannelsesprogrammet forudsætter, at læ-

gen erhverver sig eller har teoretisk viden svarende til internationalt niveau i akutmedicin indenfor om-

råder, som akutmedicin kommer til at dække i Danmark.  

 

Siden 2009 har Region Midtjylland og Nordjylland udbudt kurset "Akutmedicin for læger”. Målgruppen 

har været speciallæger i akutafdelinger, læger i ledende funktioner samt læger under uddannelse. 

Forløbet er berammet til 2 år og baseret på daglig klinisk akutmedicinsk arbejde, suppleret med teore-

tisk undervisning og teamtræning i simulator sammen med sygeplejersker på akutsygeplejerskeud-

dannelsen. 

Læger under uddannelse 
Den postgraduate lægelige videreuddannelse starter med KBU (klinisk basisuddannelse), hvoraf stør-

stedelen er disse forløb er placeret med ansættelse eller funktion i en akutafdeling.  

Nogle specialer har placeret en del af hoveduddannelsen med ansættelse i akutafdelingen (fx almen 

medicin), mens andre uddannelseslæger udelukkende har funktion i akutafdelingen under hel eller 

delvis supervision/sparring fra egen afdeling hhv. akutafdelingens læger. Akutafdelingens kompleksi-

tet stiller store krav til en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse med klar ansvars- og opgaveforde-

ling, som tilgodeser både optimal patientbehandling, uddannelse, drift og tværfagligt samarbejde 

Speciallæge i akutmedicin? 
Det er afgørende for sammenhængen i de akutte patientforløb, at vagterne her dækkes af en fast 

stab af akutlæger ansat i akutafdelingen, som har de relevante, brede kompetencer. Dette potentiale 

skal Region Nordjylland udnytte.  

 

På denne baggrund bakker regionen op om etablering af speciale i akutmedicin. Dette er et vigtigt 

element i relation til driften, kvalitet og fagligheden i akutmodtagelserne samt i relation til at sikre karri-

erevej for læger med interesse for akutmedicin, og dermed styrke muligheden for rekruttering og fast-

holdelse. Sundhedsstyrelsen er i efteråret 2016 påbegyndt proces ved nedsættelse af arbejdsgruppe 

til vurdering af speciale i akutmedicin, hvor Region Nordjylland deltager. Se bilag 2 Holdningspapir 

Lægeligt Speciale i Akutmedicin.  

Øvrige uddannelsespladser  
Akutmodtagelserne er uddannelsessted for andre faggrupper herunder også for ambulanceassisten-

ter og - behandlere, portører, radiografer samt social – og sundhedsassistenter i akutmodtagelserne. 

Endeligt er der også uddannelsesmuligheder for kommunale sygeplejersker.  
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For at sikre en fordeling af disse faggrupper under uddannelse, anbefales det, at der i foråret 2017 

igangsættes proces fra HR med henblik på udarbejdelse af fordelingsnøgle 

 

 

 

 

7 Forskning  

Akutmedicin som bred, akademisk disciplin er et ungt forskningsområde både nationalt og internatio-

nalt. Pr. 1. januar 2015 er der oprettet et professorat i akut- og præhospitalbehandling placeret under 

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital og er delvist sponsore-

ret af Trygfonden med en tidsbegrænset donation. 

 

Der er etableret et Center for Præhospital og Akut Forskning, der aktuelt er under opbygning. Cente-

ret ledes af professoren i akut- og præhospitalbehandling. Der vil blive etableret et følgegruppe, der 

vil fungere som netværksgruppe, og som skal have mulighed for at deltage i og inspirere centerets 

forskningsområder og – indsatser.  

Følgegruppen vil bestå af professoren, forsker fra Regionshospital Nordjylland, medlemmer fra det 

præhospitale beredskab, akutafdelingerne, samarbejdende specialer (herunder psykiatrien), kommu-

nerne, almen praksis, repræsentanter fra Patientforløb, yngre læger, studerende og andre relevante 

faggrupper. Der etableres yderligere et Advisory Board bestående af udenlandske professorer, natio-

nale og internationale faglige profiler og repræsentanter fra andre fakulteter. 

 

Forskningen i centret dækker hele det præhospitale og akutte område i hele patientforløbet: Fra der 

ringes 112, ambulancen kommer til skadestedet, overdragelse på akutafdelingen eller anden afdeling, 

og indtil den akutte behandling afsluttes. Den præhospitale elektroniske patient journal (amPHI) er et 

meget værdifuldt grundlag for professoratets forskning, men det akutte område er i øvrigt præget af 

mangel på valide data, hvorfor der initialt fokuseres på sikre systemer til systematisk og tidstro ind-

samling af data både præ- og inhospitalt. Der vil inddrages data fra eksisterende nationale og samar-

bejdes med internationale databaser. Der vil være fokus på den symptombaserede tilgang fremfor 

den diagnosespecifikke og på at udvikle metoder til at identificere høj- og lavrisiko symptomer og fak-

torer hos den præhospitale og akutte patient. 

 

Med de mange naturlige snitflader indenfor området vægtes samarbejde med eksisterende specialer 

og faggrupper tungt.  

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at HR foranlediger proces mhp. at udarbejde fordelings-

nøgle ift. uddannelsespladser på akutmodtagelserne.  

 

→ Region Nordjylland anbefaler, at vi fastholder uddannelse af læger og sygeplejersker. 

 

→Region Nordjylland anbefaler, at vi bidrager til etablering af uddannelse i akutmedicin.  

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at der etableres en følgegruppe for Forskningscenteret 

for Præhospital og Akut Forskning. 
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8 Samarbejde med kommuner og almen 
praksis 

Der er et stort fokus på det tværsektorielle samarbejde og på at sikre sammenhæng i patientforlø-

bene på tværs af sektorer, herunder hvordan samarbejdet mellem sektorerne kan styrkes. 

 

Den overordnede ramme for samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis er dækket af 

Sundhedsaftalen 2015-2018, herunder det aftalemæssige grundlag for indlæggelser og udskrivninger 

fra regionens hospitaler og de overordnede rammer for samarbejdet om den akutte patient. Akutmod-

tagelserne har fokus på at koordinere de akutte behandlings- og plejeindsatser med de omkringlig-

gende kommuner og almen praksis.  

Samarbejde med lægevagten og almen praksis  
Aktuelt er 2/3 af de akutte patienter visiteret via egen læge eller vagtlægen. Arbejdsgangene i almen 

praksis er derfor afgørende for patientflowet i akutafdelingen. 

 

Der arbejdes på at sikre smidighed i forbindelse med henvisning fra lægevagten til akutmodtagelsen. 

Som et element af Plan for sygehuse og speciallægepraksis igangsættes en proces ift. at udarbejde 

en forløbsbeskrivelse for akutte henvisninger. Dette arbejde vil blive igangsat i 1. halvår 2017.  

Samarbejde med kommunerne  
Sundhedsaftalen mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud udstikker ram-

merne for samarbejdet. Der er stor variation i, hvilket akut beredskab kommunerne i regionen har. De 

kommunale akuttilbud består overordnet af to former for tilbud:  

- Udgående akutteams bemandet med sygeplejersker, som efter aftale med almen praksis kan 

tage ud og tilse en patient inden for en time. Kommunerne i Region Nordjylland har i Sund-

hedsaftalen 2015-2018 forpligtet sig til at prioritere oprettelsen af udgående akutfunktioner. 

- Forskellige typer af midlertidige sengepladser, som kommunerne tilbyder borgere, der har 

brug for sygeplejefaglig bistand og pleje. Det kan f.eks. være i form af akutpladser eller aflast-

ningspladser. 

 

Akutpladserne er primært målrettet ældre borgere, og hensigten er at tilbyde sygeplejefaglig hjælp 

med det formål at forebygge indlæggelser.  

 

Både Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har gode erfaringer med patientin-

ventering, og der gennemføres årligt i samarbejde med kommunerne i optageområdet en patientin-

ventering for derigennem at understøtte forebyggelse af unødvendige indlæggelser. Dette vil med for-

del kunne spredes til Akutmodtagelserne. De tidligere års inventering har vist, at 50-60% af dem, der 

bliver indlagt, ikke i forvejen er kendte i det kommunale system. Patientinventeringen har vist sig som 

et godt redskab til optimering af arbejdsgangene i akutmodtagelsen, men også været et godt redskab 

for dialog med kommunerne og almen praksis i hospitalets optageområde ift. at skabe de mest hen-

sigtsmæssige patientforløb for de akutte patienter. Region Nordjylland har derfor en ambition om, at 

patientinventering skal udbredes til alle akutmodtagelser i regionen.  
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I tillæg til patientinventering skal der etableres en fast struktur for audit af akutte patientforløb. Proces-

sen skal være forankret lokalt på hospitalerne og skal finde sted i samarbejde med almen praksis og 

kommunerne for at sikre læring omkring det samlede akutte patientforløb. Fokus skal derudover være 

at udvikle og afprøve nye elementer i relation til at sikre de mest hensigtsmæssige patientforløb. Det 

er forventningen, at sådanne initiativer kan være med til at udligne indlæggelsesvariationen mellem 

praktiserende læger samt nedbringe antallet af akutte indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser 

samt sikre bedre kommunikation og samarbejde i sektorovergangene.  

 

Det er af afgørende betydning for de akutte patientforløb, at kommunikationen på tværs af sektorer 

kan ske umiddelbart og let. Der ønskes en løsning, hvor kommunikationen via e-breve er mulig for 

alle typer af patientforløb.  

 

For at styrke sektorovergangene fra akutmodtagelserne til kommunal hjemmepleje etablerede Region 

Nordjylland i 2013 rådgivningsfunktion på alle regionens akutmodtagelser. Denne giver patienter, på-

rørende samt kommunalt plejepersonale mulighed for at henvende sig i akutmodtagelsen i op til 72 

timer efter endt ophold/indlæggelse med spørgsmål i forbindelse med vejledning og hjælp i forhold til 

den gennemførte behandling, eventuelle følger/efterbehandling samt medicinering i relation til ska-

den/indlæggelsesårsagen.   

Uddannelse af kommunale medarbejdere 
For at understøtte sammenhængende patientforløb og sikre overgange mellem sektorer vil akutmod-

tagelserne arbejde for at vidensdele og uddanne. 

Der er en stor værdi i fælles uddannelse, f.eks. ved at kommunalt ansatte sygeplejersker får oplæring 

i akutmodtagelserne, eller ved udveksling mellem hjemmesygeplejen og akut medicinske modtageaf-

snit. Aftaler om fælles erfaringsudveksling bør ske i eksisterende fora og processer i samarbejde mel-

lem kommunerne og hospitaler, men regionen støtter op om fælles uddannelsesinitiativer/videndeling 

for netop at sikre gode og hensigtsmæssige tværsektorielle forløb for borgere/patienter.  

 

 

9 Organisering  

Fagligt Råd for Akutmodtagelser 
Fagligt Råd for Akutmodtagelser blev etableret som forberedelse til etableringen af den nye akutstruk-

tur. Fagligt Råd for Akutmodtagelser opgaver er at sikre vidensdeling og koordinering på tværs af 

hospitalerne, herunder blandt andet levere faglig rådgivning til Administrationen, koordinere projekter 

samt fungere som lokal referencegruppe i forhold til nationale initiativer på akutområdet.  

 

Fagligt Råd for Akutmodtagelser vil følge processen omkring implementeringen af koncept for akut-

modtagelserne. 

 

Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at der igangsættes en proces mhp. udarbejdelse af forløbsbe-

skrivelse for akutte henvisninger fra lægevagten til akutmodtagelserne.  
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Anbefaling 

→ Region Nordjylland anbefaler, at Fagligt Råd for akutmodtagelser fortsætter, men at rådets 

funktion evalueres ved udgangen af 2018.   
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10  Bilag 

Bilag 1 Aktiviteten på akutområdet  
Aktiviteten på akutområdet er vigtig og følges tæt af klinikerne, hospitalsledelserne samt af admini-

strationen.  Nedenfor ses et dataudtræk for aktiviteten, der dækker både akut ambulante samt ind-

lagte patienter fra 2013 – 2016. Data fra 2016 er trukket i september 2016 og fremskrevet til hele året. 

 

Akutmodtagelse År Akut ambulante Indlagte  

Akut modtageafsnit (AMA), Aalborg 

Universitetshospital, Hobro 

2013 1.396 5.402 

2014 1.624 5.432 

2015 1.707 5.150 

2016 2.058 4.244 

Akutmodtagelsen Regionshospital 

Nordjylland, Thisted 

2013 7.327 8.791 

2014 8.461 8.974 

2015 8.727 8.501 

2016 9.296 8.008 

Akutmodtagelsen Regionshospital 

Nordjylland, Hjørring 

2013 15.588 - 

2014 23.929 4.602 

2015 28.358 7.565 

2016 30.042 7.489 

Akut - og traumecenteret  

Aalborg Universitetshospital 

2013 34.703 2 

2014 37.305 4.231 

2015 37.930 11.523 

2016 39.620 13.017 

Børnemodtagelsen Aalborg Univer-

sitetshospital 

2013 - 6.280 

2014 669 5.508 

2015 4.719 3.514 

2016 4.953 3.569 

 
I Region Nordjylland er det besluttet, at visse patientgrupper går uden om akutmodtagelserne. Det 

drejer sig om fødende, visse kardiologiske og neurologiske patienter. I tillæg til dette modtages urolo-

giske og gynækologiske patienter også på stamafsnittet på Aalborg Universitetshospital. Nedenfor 

ses en opgørelse over antallet af patienter, der modtages direkte på stamafsnittet.  Data fra 2016 er 

trukket i september 2016. 

 

Akutmodtagelse År Gynækologi-

ske/ obstetri-

ske  

Kardiologiske Urologiske Neurologiske 

Aalborg Universitetsho-

spital 

2013 4.982        3.940 1.207 967 

2014 5.125 3.751 1.238 1.158 

2015 5.171 3.560 1.164 1.528 

2016 4.247 2.842 839 1.229 

Regionshospital Nordjyl-

land, Thisted 

2013 1.674 128* - - 

2014 1.575 72* - - 

2015 1.674 63* - - 
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2016 1.295 39* - - 

Regionshospital Nordjyl-

land, Hjørring 

2013 2.296 296* - - 

2014 1.817 344* - - 

2015 1.802 238* - - 

2016 1.306 177*1 - - 

 

Fødende patienter modtages direkte på stamafsnittet, idet årsagen til indlæggelse er kendt, og der 

ikke samme behov for triage som ved andre akutte patienter.  

 

Bilag 2 Holdningspapir Lægeligt Speciale i Akut-
medicin 
 

Region Nordjylland bakker op om, at der skal etableres et speciale i akutmedicin. Regionen støtter 

derfor op om, at der på landsplan laves en tilbundsgående analyse af indhold, omfang, uddannelses-

indhold osv. i forhold til indholdet af lægeligt speciale i akutmedicin.  

 

Sundhedsstyrelsen kom i 2007 med anbefalinger for akutområde. Hensigten med anbefalingerne var 

at sikre høj kvalitet og effektivitet i udredning og behandling af akut syge eller tilskadekomne patien-

ter. Et vigtigt element i anbefalingerne var ønsket om at samle indtaget af akutte patienter på færre 

sygehuse. Der er i Region Nordjylland 3 fælles akutmodtagelser, 2 ved Regionshospital Nordjylland i 

hhv. Hjørring og Thisted og en på Aalborg Universitetshospital. Akutmodtagelserne har været i drift 

siden 2013.  

For at imødekomme behovet for øget kliniske - og faglige kompetencer om de akutte patienter har 

Region Nordjylland i samarbejde med Region Midtjylland etableret en fagområdeuddannelse. Denne 

har været vigtig ift. opbygning af kompetencer i akutmodtagelserne. På baggrund af de erfaringer, der 

er gjort med drift af akutmodtagelserne, mener Region Nordjylland, at tiden er moden til at anbefale, 

at der etableres et speciale i akutmedicin. Dette for at styrke de kliniske og faglige kompetencer samt 

sikre den nødvendige rekruttering af læger, der skal indgå i løsningen af de akutte opgaver i akut-

modtagelserne.  

Erfaringerne viser, at der er mange udfordringer i, at det hovedsageligt er læger fra andre specialer, 

der varetager driften i akutmodtagelsen. Etablering af et speciale i akutmedicin er et vigtigt element i 

relation til akutmodtagelsernes drift, i relation til fagligheden i akutmodtagelserne samt i relation til at 

sikre en klar karrierevej for læger med interesse for akutmedicin. Oprettelsen af et lægeligt speciale i 

akutmedicin vil bl.a. betyde mere stabil rekruttering til akutmodtagelserne, sikker faglig curriculum, at 

det er yngre læger der deltager i uddannelsen, og at der bliver bedre mulighed for forskning i områ-

det. Endvidere vil etablering af speciale i akutmedicin være med til at styrke organiseringen og sikre 

kvaliteten i modtagelsen og behandlingen af den akutte patient.  

 

Nedenfor er oplistet fordele ved et lægeligt speciale i akutmedicin:  

 

- Et speciale kan medvirke til at øge fagligheden på akutområdet. 

- Et speciale kan medvirke til at til at øge forskningsaktiviteten på akutområdet. 

- Et speciale kan medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i akutmodtagelserne, blandt an-

det ved at tydeliggøre en karrierevej på området. 

                                                      
1 *Disse data er for alle medicinske områder fra Regionshospital Nordjylland, og kan derfor ikke sammenlignes med data fra 

Aalborg Universitetshospital.  
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- Den nuværende fagområdeuddannelse er ikke tilstrækkelig og ej heller attraktiv, når der skal 

forudgå en speciallægeuddannelse i et andet speciale. 

- Der kan skabes et fagligt miljø og netværk omkring akutmodtagelserne. 

Region Nordjylland anerkender, at et speciale i akutmedicin har en længere implementeringsperiode. 

Derfor er det for Region Nordjylland af afgørende betydning, at de regionale initiativer ift. at sikre spe-

ciallægedækning fortsættes, samt at fagområdeuddannelsen i akutmedicin fortsætter i et overlap med 

et evt. speciale.  

 

Region Nordjylland anerkender, at et speciale i akutmedicin ikke alene kan løse rekrutteringsudfor-

dringerne i akutmodtagelserne, og slet ikke på kort sigt, selvom oprettelse af et akutmedicinsk speci-

ale hurtigt vil øge søgningen til fagområdeuddannelsen og selve speciallæge uddannelsen. Specialet 

skal ses som et af flere initiativer.  

 

Det er blevet påpeget, at etablering af et nyt speciale kan medvirke til at etablere en ny ”silo”, som 

ikke nødvendigvis fordrer samarbejdet på tværs af det samlede akuthospital. Region Nordjylland me-

ner, der fortsat vil være behov for et væsentligt samarbejde mellem akutmodtagelsens speciallæger 

og speciallæger fra andre specialer, men at speciallægen i akutmedicin vil styrke det tværfaglige syn 

på patienten.  

 

Der er rejst bekymringer omkring, hvorvidt etablering af et nyt speciale kan ”presse” den akutte del ud 

af de øvrige specialer. Der vil fortsat ligge en vigtig uddannelsesopgave i akutmodtagelserne. Som 

nævnt ovenstående vil der også fortsat være behov for samarbejde med andre specialer, og de vil 

således fortsat have akutte patientkontakter. Der er derfor ikke er noget modsætningsforhold mellem, 

at der oprettes et speciale i akutmedicin og den akutte del i de øvrige specialer. 

 

Region Nordjylland mener, at oprettelsen af et speciale i akutmedicin ligger i naturlig forlængelse af 

tanken bag akutmodtagelser og hele ideen om, hvordan indgangen til akuthospitalet skal være. Det 

vil også styrke sammenhængen i de akutte patientforløb, at vagterne i akutafdelingen dækkes af en 

fast stab af akutlæger ansat i akutmodtagelserne. Ligesom det vil være medvirkende til, at der vil 

være langt flere patienter, der kan afsluttes i akutmodtagelsen.  

 

På sigt vil oprettelsen af et speciale i akutmedicin også understøtte, at dem der gerne vil have en kar-

riere i almen medicin kommer ud i praksis. På nuværende tidspunkt er der en del almen medicinere 

ansat i akutmodtagelserne. Speciallæger i akutmedicin vil sikre, at der fortsat er det tværfaglige syn 

på patienten og det sammenhængende patientforløb.  
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