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Gentofte, den 11. december 2019 

 

 

Vedr. Høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade 

Kære Marie Pinholt Krabbe 

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til Sundhedsstyrelsens 

rapport med forslag til ” Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået 

sygdom og skade”.  

Bestyrelsen mener overordnet, at der er tale om en meget grundig og velskrevet rapport, som på mange 

måder peger i en god retning for behandlingen af akut opstået sygdom og skade, men vi kunne godt ønske 

at der var nogle skarpere anbefalinger, som var rettet imod udligning af de regionale forskelle, der fortsat 

er i behandlingen af akutte patienter i Danmark.  

DOS har bemærkninger til følgende anbefalinger. 

Anbefaling 4: Kompetencer i den borgerrettede telefoniske visitation 

Vi undrer os over, hvorfor speciallæger i almen medicin kan erstattes af ”læger med tilsvarende 

kompetencer, samt sygeplejersker med relevant erfaring og kompetencer”, og hvad det egentlig er for 

nogle kompetencer, de skal have. DOS mener, at den telefoniske visitation børe varetages på 

speciallægeniveau, helst af speciallæger i almen medicin, men ellers af speciallæger med tilsvarende 

kompetencer. 

 
Anbefaling 22. Akutsygehusets opgaver  

DOS er enige i at ”Akutsygehuset døgnet rundt skal kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og behandling 

på speciallægeniveau”.  

 
Anbefaling 25. Krav til assistance på somatisk akutsygehus  

DOS er bekendt med at det akutmedicinske speciale med tiden tænkes at overtage en stor del af den 

akutte behandling af bevægeapparatets skader, som det ortopædkirurgiske speciale hidtil har varetaget.  
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Samarbejdet med akutmedicineren forventes derfor at reducere behovet for tilstedeværelse af 

ortopædkirurgiske speciallæger i FAM, men der er adskillige tilstande, der også fremover kræver 

umiddelbar tilstedeværelse af en ortopædkirurg, f.eks. påpladssætning og håndtering af større ledskred og 

brud, herunder åbne brud, multidiciplinær indsats til hoftenære frakturer, de sværeste multitraumer, 

compartmentsyndrom mm. 

DOS har sammen med Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) udarbejdet et forståelsespapir, som 

beskriver samarbejdet og snitfladerne imellem Akutmedicineren og Ortopædkirurgen (vedlægges som 

bilag). 

DOS er bekendt med, at der på en række sygehuse i hovedstadsområdet aldrig har været en ortopædkirurg 

til rådighed umiddelbart aften og nat, men vi finder ikke at denne praksis sikrer den bedste kvalitet. 

 

DOS foreslår at teksten i anbefalingen ændres til: 

På akutsygehuset med somatiske funktioner skal der altid være mulighed for assistance umiddelbart af 

speciallæger i anæstesiologi, i ét af de syv specialer inden for intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi samt i 

pædiatri og gynækologi-obstetrik, hvis disse to specialer varetages på matriklen.  

 

 

 

Venlig hilsen 

Dansk Ortopædis Selskab 

 

 

Bo Sanderhoff Olsen                  Torben Bæk Hansen      Morten Schultz  Larsen 

Formand                   Næstformand  Afgående formand 
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