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Redegørelse til Samarbejdsudvalget med bilag 
 

På ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde mandag d. 7. juli 2014 blev det aftalt, at vagtchefen 
skulle undersøge Lægevagtens Vagtplan for at sikre, at den er forsvarlig mht. bl.a. 
arbejdsmængde og hvile.  
 
Der kan hermed orienteres om, at straks efter mødet blev vagtplanen for juli og august 2014 
gennemgået af vicevagtchef Klaus Pedersen, sammen med lægevagtens sekretariat, og den er 
generelt fundet forsvarlig, men vi har dog fundet anledning til nedenstående mindre justeringer. 
 
Der har været kontakt til i alt 14 læger, som har et større antal vagter.  I første omgang via mail 
fra formanden for Vagtudvalget allerede den 8. juli 2014 for at sikre, at Lægevagtsarbejdet ikke 
kolliderer med dagarbejde. I bilaget kan ses svar og selve gennemgangen. 
 
Det kan oplyses, at alle kontaktede kolleger har svaret skriftligt, at de er opmærksomme på hvile, 
og at der ikke er problemer i forhold til den aktuelle plan.  Herunder har de enkelte læger hver 
især redegjort for deres arbejdsforhold udenfor lægevagten, da det af gode grunde ikke fremgår 
af Vagtplanen for lægevagten hvad kollegaerne foretager sig uden for Vagtlægeordningen. 
 
Ved gennemgangen har der været vurderet konkret på følgende forhold: 
 

•Ingen dagvagt efter nattevagt 

•Ingen dobbelte visitationsvagter 

•Rimelig mulighed for hvile efter vagter i Lægevagten 
 
Ud over den nævnte direkte kontakt med henblik på at sikre, at vagtarbejdet ikke kolliderer med 
dagarbejde er der desuden d. 11. juli 2014 udsendt nyhedsbrev til alle aktive vagtlæger, hvor det 
indskærpes, at der er fokus på hvile efter vagt. Dette har resulteret i at 2 dobbelt visitationsvagter 
er blevet taget tilbage. 
 
Endvidere kan det oplyses, at der er fundet enkelte dobbelte visitationsvagter, som nu er ændret 
i forhold til den oprindelige vagtplan og der er fremadrettet fokus på at disse ikke opstår igen. 
Der er foretaget i løbet af den forgangne uge ca. 10 ændringer, hvilket skal ses i sammenhæng 
med at der samlet set afvikles over 3.400 vagter på 2 måneder.  
 
Endelig er der taget initiativ til at formanden og næstformanden for praktiserende læger i region 
Syddanmark mødes med Vagtudvalget og vagtcheferne den 18. august 2014 for at følge op på de 
ændringer, der er iværksat, og det der fremadrettet skal foretages.(Dvs. ændringer i vagtinstruks 
og vagtplanlægning jf. ovenstående kriterier - eller andre tiltag, som måtte være nødvendige. 
Vedr. sidstnævnte overvejes at begrænse antallet af nattevagter i træk.). Dette møde skal være 
forberedelse til de kommende drøftelser og beslutninger i Samarbejdsudvalget. 
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Det er vicevagtchef, Klaus Pedersens og Formand for Vagtudvalget, Morten Østergaard-Nielsens 
overbevisning, at vagtplanen er forsvarlig.  
 
Vedlagt bilag med nærmere detaljer. 
 
Haderslev, 14. juli 2014  
 
Formand for Vagtudvalget  Vicevagtchef 
Morten Østergaard-Nielsen  Klaus Pedersen  
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Bilag  

Vagtplanen er som nævnt i redegørelsen gennemgået for at sikre, der ikke er vagtlæger med uforsvarligt 

mange vagter i Lægevagten. De kriterier der har været anvendt er: 

•Ingen dagvagt efter nattevagt 

•Ingen dobbelte visitationsvagter 

•Rimelig mulighed for hvile efter vagter i Lægevagten 

 

Der ud over har vi kontaktet de kollegaer enkeltvis, som samlet har mange nattevagter, for at sikre deres 

dagarbejde uden for lægevagten ikke kolliderer med lægevagten. 

Der er ca. 450 vagtplaner, der er efterset. Vi har gennemgået dem med mange vagter, og har skrevet ud til de 

kollegaer omkring dobbelt visitationsvagter. Ved denne skrivelse har 2 kollegaer henvendt sig og fået den ene 

visitationsvagt slettet. 

Vi har haft kontakt til mange kollegaer pr. mail og telefon. Da der har været et ønske herom, er denne 

korrespondance medtaget i dette bilag. 

Der er kollegaer, som har dobbeltvagt, men kombinationen af visitationsvagt og kørselsvagt finder vi 

forsvarligt, da der mulighed for hvile, og der er tale om varierende arbejdsfunktioner. Vi har vurderet at 

dobbeltvagter med ren visitation ikke er hensigtsmæssigt, og har fået dem fjernet. 

Der er indhentet svar mv. fra følgende 14 læger:  

Nr. 2990, 1478, 1066,  1365, 1451, 2849, 1428, 4589, 3787, 1190, 2995, 4572, 2906 og 1011. 

I det følgende gengives deres tilbagemeldinger, status mv. (i vilkårlig rækkefølge)  

 

A)  

"Jeg mener jeg har tilrettelagt mit arbejde på betryggende vis.  Jeg har kombination af praksis på deltid + 

konsulent/undervisning  samlet  svarende til 32 timer/uge.    jeg har herudover lægevagter dagtid 

hverdage/weekender  4-8 vagter per måned.   På hverdage går jeg fra dagarbejde til lægevagt oftest således fra 

klokken 08.00 til 23 (01). det er der ikke noget nyt i, således har vagterne  jo været arrangeret i flere år. 

Jeg har i forbindelse med praksisoverdragelse haft perioder uden praksis arbejde og i disse perioder  hvor jeg 

ikke har dagarbejde har jeg på årsbasis i 2014  ca 20 nattevagter. 

A" 
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B) 

"Som nævnt telefonisk har jeg kun arbejde ved lægevagten, hvor jeg næsten udelukkende har nattevagter. Jeg 

sørger altid for at møde udhvilet ind til vagt, og har altid sovedag efter en nattevagt.  

Med venlig hilsen 

B" 

 

C)  

Det bemærkes indledningsvis, at vedkommende kun tager vagter (altså ikke dagtid). 

"Jeg er lidt i tvivl om hvorvidt jeg skal skrive til din private e-mail adresse eller hvordan jeg i øvrigt skal bekræfte 

din forespørgsel som du sendte på mail? Men jeg bekræfter naturligvis at jeg tilrettelægger mit arbejde på 

betryggende vis, så jeg altid er frisk og veludhvilet når jeg møder på vagt. 

MVH 

C" 

 

D) 

"I forlængelse af vores samtale hvor jeg præsenterede at jeg havde ca. 5 køre vagter pr måned.�Enkelte som 

aften+natkørevagt med fri dagen efter og enkelte som dagkøre og natkørevagt med fri dagen efter, hvilket du 

stemte overens med hviletidsbestemmelserne.� 

Mvh D" 

 

E) 

"Hermed bekræftelse på at jeg: 

1: er opmærksom på hviletider for arbejde og tilrettelægger mit arbejde herefter. 

2: er udhvilet når jeg møder på vagt, samt ikke har dagarbejde efter nattevagt.  

Venlig hilsen 

 E" 
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F) 

Lægen er kontaktet flere gange, da vi fra Lægevagten ville sikre os, at han ikke har dagarbejde efter nattevagter 

i Lægevagten. Det viser sig, at han har planlagt dagarbejde i sin klinik. Vi har bedt ham om at få en vikar, eller 

lukke sin klinik i dagtiden. Vi har anbefalet at han ikke tager på dagarbejde lige fra nattevagt. 

Han har en vagt d. 15/7 som Lægevagten har taget tilbage, og fået en anden kollega til at tage.  

Læge F har planer om at afgive sine nattevagter før dagarbejde. Læge F har ikke flere nattevagter i træk, og det 

er ikke visitationsvagter, men kørevagter. 

 

G)  

"Jeg er i delepraksis og arbejder i klinikken 3 dage pr uge og mener at det vagtantal, som jeg bidrager med, er 

fuldt betryggende for patienter som mig selv.  

Mvh G" 

 

H)  

"Tak for dit brev. Jeg arbejder jo kun periodevis i dagtid i Xxxxx i sommerperioden hver mandag og fredag, 

resten af året mindre. Netop dét giver mig en større lyst til vagtarbejde, de gange hvor jeg har haft måneder i 

lægepraksis, har jeg skruet ned. 

Mvh H"  

Kommentar:  

Læge H er noteret for 40 vagter I perioden, men det er 38. Læge H har 7 dage med dagarbejde i  praksis i juli, 

og 5 dage i praksis i august. Dvs. 50 arbejdsdage på 2 måneder. Har en nattevagt I perioden.  
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I) 

"Som svar på mail udsendt i dag fra LRS kan jeg oplyse, at jeg tager en del af lægevagter aktuelt da jeg p.t. ikke 

driver praksis eller anden lægevirksomhed. 

Lægevagtsarbejdet er p.t. mit eneste job. 

mvh. I" 

 

J) 

"Skriver hermed som svar på din mail/rundspørge. Jeg synes at det er fint, at vi hver især som læger og 

vagtlæger for mulighed for at udtrykke, hvorledes vi planlægger vort lægevagtsarbejde og det daglige 

lægearbejde. 

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg aldrig kører nattevagter før mit daglige arbejde i praksis. Jeg kunne heller 

ikke forestille mig at udføre lægevagtsarbejde efter en nattevagt.  Antallet af månedlige nattevagter føler jeg 

personligt skal begrænses til 1 til 2. Jeg har som udgangspunkt også minimum en uges tid mellem nattevagter. 

Ind i mellem tager jeg en dobbeltvagt på en dag i en week end. I så tilfælde så helst en visvagt før en kørevagt 

eller en dobbelt kørevagt. Hvis jeg bliver tildelt en fridag eller fri uge i praksis udnytter jeg ofte dette som en 

mulighed for at byde ind på ekstra vagter."  

 

K) 

"Til lægevagtssekretariat, Lægevagten Region Syddanmark 

 

På foranledning af skrivelse fra vores vagtudvalgsformand, skal jeg udtale følgende: 

 

Jeg deltager i den frivillige vagtordning, med et lidt varierende antal vagter per måned. Har aldrig nattevagter 

og heller ikke dobbeltvagter. Vagtarbejde ligger enten direkte i forlængelse af mit vanlige arbejde hos Lægerne 

Xxxx, hvor jeg varetager en funktion på 38 timer per uge. De fleste vagter ligger i weekender, netop af hensyn 

til mit almindelige dagarbejde, og jeg kører besøgsvagter med egen chauffør, for at kunne være frisk og klar i 

såvel besøgs- som konsultationssituationerne. 

 

Jeg er til stadighed opmærksom på ikke at påtage mig mere arbejde, end jeg kan overkomme, og har fokus på 

at kunne levere en faglig indsats af høj kvalitet. 

 

med venlig hilsen 

 

 vagt.nr. K" 
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L) 

"Hejsa! 

Jeg vikarierer ca. 3 dage om måneden i praksis. Således ikke væsentlig/betydende 

arbejde udover afholdelse af lægevagter. Antallet af disse vil jeg sagtens kunne øge såfremt der er behov."  

 

M) 

"Mit arbejde i lægevagten er blevet varetaget således, at det ikke er, eller har været i strid med hviletid. 

Mvh M" 

 

N) 

"Redegørelse for min arbejdstilrettelæggelse: 

Indtil januar 2014 havde jeg, ud over fuldtidsarbejde i lægepraksis, to aftenvagter og én nattevagt om 

måneden. Nattevagt lå altid op til en fridag. Aftenvagter kunne ligge i forlængelse af 7 timers dagarbejde. 

I januar solgte jeg min praksis. Og siden har jeg kun haft lønnet arbejde i form af lægevagtsarbejde. Jeg har i 

gennemsnit haft 12 vagter per måned.  Og kun én gang var der 2 kørevagter i forlængelse af hinanden og det 

var fordi den ene vagt var opslået mange gange og var svær at afsætte. 

 

Jeg glæder mig altid til at møde på arbejde og har ikke tænkt på, at jeg skulle være for træt til arbejde, selvom 

jeg ikke nødvendigvis sover eller triller tommelfingre i resten af tiden uden for arbejdstiden. 

Tidligere havde vi døgnvagter på sygehuse og jeg har været med til at have efterfølgende dagarbejde. Det var 

der ingen, der sagde noget til dengang. 

Jeg er sjældent syg og har aldrig meldt mig syg til en vagt. 

   

Ønsker du yderligere, er du velkommen til at henvende dig. Telefonnummer: xxxxxxxxx 

Tak for det store ekstraarbejde, du og det øvrige vagtudvalg udfører for tiden. 

  

Med venlig hilsen N" 

  


