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Nye vilkår for Yngre Læger i Lægevagten 
 
Vagtudvalget arbejder på, at de Yngre læger skal blive en større del af lægevagtsarbejdet, for det 
er jo også en del af arbejdet som almen mediciner. 
Vi vil derfor gerne ridse op hvilke regler der gælder, samt informere om de nye tiltag, vi har taget: 
 
Yngre læger under uddannelse: 
 
- kan tage kørevagter og konsultationsvagter, fra de er i fase 1 for læger i Almen medicinsk 
hoveduddannelsesstilling. 
- kan frabede sig nattevagter 
- betaler ikke kontingent 
- skal ikke indgå i rådighedsvagterne  
- skal tage 3 følgevagter og deltage i lægevagtskurset, før de kan tage selvstændige vagter 
- skal i fase 1- tage 3 kørevagter, evt ledsagede i fase 2- 4 kørevagter, evt ledsagede og i fase 3- 
min 6 kørevagter og 2 visitationsvagter selvstændige. Dette er et krav for at få godkendt 
kompetencerne og dermed sin hoveduddannelse, og det er som sådan ikke noget, vagtudvalget er 
herre over. 
- kan tidligst deltage i visitationen, når de er i fase 3 for læger i almen medicinsk 
hoveduddannelsesstilling. 
-alle læger skal selvstændigt registreres med eget vagt ydernummer 
 
Som noget nyt, skal tutorlægen påtegne “egnet” / “ikke egnet” på den yngre læges ansøgning om 
at få et selvstændigt vagtydernummer. Vagtudvalget ønsker dermed at sikre, at den yngre læge 
skønnes kompetent til arbejdet. 
 
Visitator 1 er fortsat tutor for de yngre læger i lægevagten. 
 
Der vil fortsat blive afholdt lægevagtskursus for de yngre læger en gang årligt, og vi arbejder på, at 
der i fremtiden kan blive afholdt 2 kurser pr. år. 
 
Som noget nyt indfører vi en særlig kompensationsvagt i Aalborg, for yngre læger,  der tager en 
nattevagt. Det er en ekstra vat, på hverdage fra kl. 18-22 og i weekenden fra kl 12-16. Disse vagter 
kommer til at indgå som ekstra bemanding i Aalborg og erstatter således ikke den eksisterende 
bemanding. Vagterne kan kun byttes/afgives  til andre uddannelsessøgende læger med 
selvstændigt vagtydernummer. Får den yngre læge forfald til en sådan vagt, indsættes der ikke 
rådighedsvagt ligesom vagten heller ikke skal udbydes på vagtbørsen. Ved forfald meddeler den 
yngre læge det til sygeplejersken / sekretatiatet, med mindre vagten varetages af en anden yngre 
læge. 
 
Vagtudvalget vil lave en “Følgevagtbørs”, bestående af erfarne PLO’ere, som gerne vil have en 
yngre læge med på en kørevagt. 
 
For Vagtudvalget Charlotte Lønskov Jensen, Eddie Nielsen 
 
	


