
Region Midtjylland, 15. marts 2007  
 
Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau 
 
Bilaget indeholder en aktuel status for antal specialer for alle matrikler i Region Midtjylland, som i dag har akut modtagelse. 
Alle oplysninger er verificeret fra Hospitalsledelsen. 
 
Første kolonne angiver de specialer samt nogle funktioner, som Sundhedsstyrelsen mener, skal være til stede på matriklen, hvis der 
skal være akut modtagelse på hovedfunktionsniveau (for Århus Universitetshospitals vedkommende på højt specialiseret niveau). 
Anden kolonne angiver, hvorvidt det pågældende speciale/den pågældende funktion findes på matriklen. 
Tredje kolonne angiver, hvorvidt der er vagt på tilstedeværelsesvagt i det pågældende speciale døgnet rundt. 
Fjerde kolonne angiver, hvorvidt og hvordan speciallæger deltager i vagt døgnet rundt. Der anvendes begreberne 
tilstedeværelsesvagt (vagt på tjenestestedet, dvs. speciallægen er fysisk tilstede på matriklen døgnet rundt), rådighedsvagt (vagt 
uden for tjenestestedet, dvs. speciallægen skal kunne tilkaldes fra hjemmet til matriklen inden for højst 30 minutter) og 
beredskabsvagt (speciallægen kan nås per telefon for rådgivning, men afgør selv, om pgl. skal møde på matriklen). 
Sidste kolonne angiver antallet af speciallæger i specialet aktuelt ansat.



Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 
 

Vagt på matriklen Antal speciallæger 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  NBG THG P.P. Ørum 

              

Intern medicin* Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 49 16 4 
Intern medicin: kardiologi Ja Ja rådighed/beredskab   12   
Kirurgi Ja Ja Rådighed og tilstedeværelse 15 13   
Børnekirurgi** Ja** Ja**        
Karkirurgi Tilkald-Skejby Tilkald-Skejby         
Plastikkirurgi  Ja Ja Rådighedsvagt 9     
Thoraxkirurgi Tilkald-Skejby Tilkald-Skejby         
Ortopædisk kirurgi Ja Ja rådighed og tilstedeværelse 55     
Anæstesiologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 44 14   
Diagnostisk radiologi Ja Ja Rådighedsvagt 20 12   
Neurokirurgi Ja Ja Rådighedsvagt 14     
Neurologi Ja Ja Rådighedsvagt 16     
Oftamologi Ja Ja Rådighedsvagt 12     
Oto-rhino-laryngologi Ja Ja Rådighedsvagt 12     
Odontologi-kæbekirurgi Ja Ja Rådighedsvagt 3     
Klinisk biokemi Ja Nej Beredskab 3 3   
intensiv niveau 3 Ja 
røntgen døgnmulighed Ja 
CT døgnmulighed Ja 
MR døgnmulighed Ja 
UL døgnmulighed Ja 
Interventionsradiologi-døgn Ja 
Invasiv kardiologi Skejby     

Gynækologi Tilkald-Skejby 

ÅUH, Århus Sygehus  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Pædiatri Tilkald-Skejby 

Ingen fødsler eller akut modtagelse af børn** 

* De medicinske specialer er på ÅUH opdelt på specialespecifikke afdelinger. Vagtforhold er forskellige fra speciale til speciale.  
** Samarbejde med Pædiatrisk afd., Skejby omkring børn. Århus Sygehus modtager børn med traumer og kirurgiske lidelser. 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er et samlet hospital, selvom hospitalet fysisk er fordelt på flere matrikler. Den fysiske 
afstand mellem Nørrebrogade (NBG) og Tage Hansens Gade (THG) er meget kort. 
Århus Universitetshospital Skejby og Århus Sygehus stiller speciallæger i en række specialer gensidigt til rådighed for hinanden. 



Århus Universitetshospital, Skejby 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale 

på 
matriklen vagt speciallæge antal speciallæger

          
anæstesiologi X X Tilstedeværelsesvagt 42 
intern medicin* X X Rådighedsvagt* 17 
intern medicin: kardiologi X X Rådighedsvagt 24 
kirurgi : Urinvejskirurgi X X Rådighedsvagt 15 
børnekirurgi X X Rådighedsvagt  
karkirurgi X X Rådighedsvagt 7 
plastikkirurgi - - -  
thoraxkirurgi X X Rådighedsvagt 13 
ortopædisk kirurgi - - -  
hospitalsodontologi - - -  
neurologi - - -  
neurokirurgi - - -  
oftalmologi - - -  
oto-rhino-laryngologi - - -  
gynækologi og obstetrik X X Tilstedeværelsesvagt 34 
pædiatri X X Tilstedeværelsesvagt 34 
diagnostisk radiologi X X ** Rådighedsvagt 15 
klinisk biokemi X X *** - 5 
klinisk immunologi X X *** - 2 
klinisk mikrobiologi X X ** Beredskab 5 
intensiv niveau 3 X 
røntgen døgnmulighed X 
interventionsradiologi X 
CT døgnmulighed X 
UL døgnmulighed X 
MR døgnmulighed X 

ÅUH, Skejby 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

invasiv kardiologi døgnmulighed X   
* De medicinske specialer er på ÅUH opdelt på specialespecifikke afdelinger. Vagtforhold er forskellige fra speciale til speciale.  
** Rådighedsvagt fra hjemmet 
*** Vagtfællesskab mellem klinisk biokemi og klinisk immunologi



Regionshospitalet i Herning 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin* Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 13 

intern medicin: kardiologi* Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 7 

kirurgi Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 5 

ortopædisk kirurgi Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 8 

Anæstesiologi** Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 15 

diagnostisk radiologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 9 

klinisk biokemi Ja  

intensiv niveau 2 eller over Ja  

røntgen døgnmulighed Ja  

CT døgnmulighed Ja  

UL døgnmulighed Ja    

Gynækologi*** Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 14 

Regionshosp. Herning 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  pædiatri Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 8 

* 2 vagtlag i intern medicin og intern medicin: kardiologi dækkes af alle overlæger 
** inklusive palliative team 
*** dækker også udetjeneste i Holstebro



Regionshospitalet i Horsens 
 

Vagt på matriklen antal speciallæger 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge   

          

intern medicin2 ja ja 
Rådighedsvagt + beredskabsvagt, hvis 1. reservelæge i 
bagvagt 71

intern medicin: kardiologi2 ja se note2 Se note2 13

kirurgi ja ja 
Rådighedsvagt + beredskabsvagt, hvis 1. reservelæge i 
bagvagt 10 

ortopædisk kirurgi ja ja 
Rådighedsvagt + beredskabsvagt, hvis 1. reservelæge i 
bagvagt 12 

anæstesiologi ja ja tilstedeværelsesvagt 11 
diagnostisk radiologi ja nej Rådighedsvagt 34

klinisk biokemi5 Ja5  
intensiv niveau 2 eller over ja  
røntgen døgnmulighed ja  
CT døgnmulighed ja  
UL døgnmulighed ja    
gynækologi ja ja tilstedeværelsesvagt 11 

Regionshosp. Horsens 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  pædiatri nej       

1) Medicinsk afdeling har en vagt, der dækker både intern medicin og kardiologi. Derudover er der en kardiologisk beredskabsaftale med Vejle Sygehus, når der ikke 
er en kardiolog i rådighedsvagt på Regionshospitalet Horsens 
2) Suppleret med 4 speciallæger i intern medicin på kontakt fra Scandinavian MedHelp samt 1 speciallæge i Odder. Endvidere ansat 6 speciallæger i Almen medicin. 
3) Suppleret med 1 speciallæge i kardiologi på kontrakt fra Scandinavian MedHelp + 1 kardiolog i Brædstrup + løst tilknyttede kardiologer 
4) Suppleret med 1 speciallæge i diagnostisk radiologi på kontrakt fra Scandinavian MedHelp + 1 speciallæge i diagnostisk radiologi på kontrakt fra Transmedica + 
løst tilknyttede speciallægekonsulenter 
5) Klinisk biokemisk afdeling er lægeligt knyttet op på Klinisk biokemisk afdeling, Vejle Sygehus. 
6) Den urologisk satellitfunktion og hæmodialyse satellit er tilknyttet urologisk afdeling og Medicinsk afdeling, Fredericia Sygehus ift. lægeligt beredskab.  
 
 
 



Regionshospitalet i Holstebro 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen Døgnvagt speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 17 
intern medicin: kardiologi - - Beredskabsvagt, Dækkes fra Herning  
kirurgi Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 5 
ortopædisk kirurgi Ja Ja Rådighedsvagt + beredskabsvagt hvis 1. reservelæge er i bagvagt 9 
anæstesiologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 10 
diagnostisk radiologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 8 
klinisk biokemi Ja  
intensiv niveau 2 eller over Ja  
røntgen døgnmulighed Ja  
CT døgnmulighed Ja  
UL døgnmulighed Ja    
Gynækologi** Ja Ja Tilstedeværelsesvagt, Dækkes fra Herning (udetjeneste)  

Regionshosp. Holstebro 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pædiatri - - -   
* dækkes som udetjeneste fra Herning 



Regionshospitalet i Randers 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin Ja Ja Rådighed/Beredskab/delvagt 20 
intern medicin: kardiologi Ja Ja Tilstede/Beredskab 4 
kirurgi Ja Ja Tilstede/Beredskab 12 
ortopædisk kirurgi Ja Ja Rådighed/Beredskab/delvagt 18 
anæstesiologi Ja Ja Tilstede/Rådighed 12 
diagnostisk radiologi Ja Ja Rådighed/Beredskab/delvagt 9 
klinisk biokemi Ja 2 
intensiv niveau 2 eller over Ja  
røntgen døgnmulighed Ja  
CT døgnmulighed Ja  
UL døgnmulighed Ja    
gynækologi Ja Ja Tilstede/Rådighed 9 

Regionshosp. Randers 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  pædiatri Ja Ja Rådighed/Beredskab 6 



Regionshospitalet i Ringkøbing 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin Ja X Rådighedsvagt 3 

intern medicin: kardiologi - - -   

kirurgi - - -   

ortopædisk kirurgi Ja X Beredskabsvagt 4 

anæstesiologi Ja - Rådighedsvagt fra Hering   

diagnostisk radiologi Ja - Rådighedsvagt fra Herning   

klinisk biokemi -   

intensiv niveau 2 eller over Nej   

røntgen døgnmulighed Jaa   

CT døgnmulighed -   

UL døgnmulighed -     

gynækologi   

Regionshosp. Ringkøbing 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

pædiatri 
Ingen fødsler eller akut modtagelse af børn 

  
a) Opsagt til 1/7 2007 



Regionshospitalet i Silkeborg 
 

Vagt på matriklen 
Hospital Speciale 

På 
matriklen Døgnvagt Speciallæge  

Antal speciallæger i 
afd. 

          
Intern medicin ja ja Rådighedsvagt 16 
Intern medicin: 
kardiologi ja ja Rådighedsvagt 5 
Kirurgi ja ja Rådighedsvagt 6 
Ortopædisk kirurgi ja ja Rådighedsvagt 18 
Anæstesiologi ja ja Tilstedeværelsesvagt 13 
Diagnostisk radiologi ja ja Rådighedsvagt 8 
Klinisk biokemi ja 1 
Intensiv niveau 2 eller 
over nej*   
Røntgen 
døgnmulighed ja   
CT døgnmulighed ja   
UL døgnmulighed ja     
Gynækologi og 
obstetrik ja ja Tilstedeværelsesvagt 8 

Regionshospitalet Silkeborg 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pædiatri nej**    -   
* Regionshospitalet Silkeborg har intensiv niveau 1. 
** Regionshospitalet Silkeborg har en speciallæge i pædiatri 3 dage pr. uge i dagtiden via Regionshospitalet Randers.



Regionshospitalet i Skive 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin Ja Ja Rådighedsvagt 7 

intern medicin: kardiologi - - -   

kirurgi - - -   

ortopædisk kirurgi - - -   

anæstesiologi Ja - Rådighedsvagt*   

diagnostisk radiologi Ja - Rådighedsvagt*   

klinisk biokemi -   

intensiv niveau 2 eller over -   

røntgen døgnmulighed Ja   

CT døgnmulighed Ja   

UL døgnmulighed -     

Gynækologi   

Regionshosp. Skive 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Pædiatri 

ingen fødsler eller akut modtagelse af børn 
  

* Beredskab dækkes fra Viborg



Regionshospitalet i Viborg 
 

Vagt på matriklen 
Hospital speciale på matriklen døgnvagt  speciallæge  antal speciallæger 

          

intern medicin Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 16 

intern medicin: kardiologi Ja - Rådighedsvagt 8 

Kirurgi** Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 10 

ortopædisk kirurgi Ja Ja Rådighedsvagt 14 

Anæstesiologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 19 

diagnostisk radiologi Ja - Rådighedsvagt 7* 

klinisk biokemi Ja   

intensiv niveau 2 eller over Ja   

røntgen døgnmulighed Ja   

CT døgnmulighed Ja   

UL døgnmulighed Ja     

Gynækologi Ja Ja Tilstedeværelsesvagt 10 

Regionshospitalet Viborg 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Pædiatri Ja Ja Rådighedsvagt 10 
* Hertil kommer 3 fast konsulentansatte (Medhelp) 
** Herudover 6 karkirurgier på Karkirurgisk afdeling 


