Lægevagt Sjælland
Uddannelseslæge i Lægevagt Sjælland
Alle bloklæger i almen medicin skal som led i deres uddannelse til speciallæge i almen medicin opnå
erfaring med lægevagtarbejdet.
Antallet af vagter og typer af vagter man som uddannelseslæge skal gennemføre på de forskellige
uddannelsestrin – Fase 1, Fase 2 og Fase 3 - fremgår af Kvalifikationskort 7. Se også FYAM´s vejledning for
uddannelseslæger.
Nedenstående beskriver retningslinjer, principper og praktiske råd til brug for din deltagelse i Lægevagt
Sjælland.
Fase 1 læge
Før man som Fase 1 læge kan påtage sig vagtarbejde skal man have gennemført kursus for nye vagtlæger.
Kursus udbydes 2 gange årligt. Kursusdato og tilmelding fremgår af hjemmesiden www.rs.vagtbytte.dk
Til brug for oprettelse i lægevagtsystem og tildeling af adgangskoder og digital signatur i MedwinLægevagtsystem, skal der udfyldes et tilmeldingsskema – ”Tilmelding til yderregister – Vagtlæge”. Skema
kan downloades på www.rs.vagtbytte.dk (under Ansøg Vagtydernr.) som udfyldes og sendes til
vagt@vagtinstruks.dk
Når tilmeldingsblanket er blevet godkendt, vil du modtage brev med nærmere information om lægevagtens
edb-system, hjemmeside og digital signatur på den mailadresse, som du har opgivet.
Du skal i forbindelse med din tilmelding tage stilling til om du ønsker dit eget selvstændige
vagtydernummer at køre vagter i, eller om du ønsker at køre vagterne i tutorpraksis ydernummer. Alle
uddannelseslæger modtager efter ansættelse (fase 1) tilbud om at søge selvstændigt vagtydernummer. Du
kan dog altid søge om eget vagtydernummer i Lægevagt Sjælland undervejs i dit uddannelsesforløb i Region
Sjælland.
Du skal være opmærksom på følgende i forhold til valg af vagt kørt i tutorpraksis ydernummer eller
selvstændigt vagtydernummer:
Vagt køres i tutorpraksis ydernummer: Husk at oplyse praksisydernummer i mailen eller skriv det øverst på
tilmeldingsblanket hvis dette skal være en mulighed. Du oprettes som bruger på praksis ydernummer.
Vagten køres i praksis ydernummer og indtjening fra vagten tilfalder derfor praksis. Vagten afspadseres af
uddannelseslægen.
Vagt i eget vagtydernummer: Indtjening fra vagter kørt i eget vagtydernummer tilfalder dig personligt.
Vagter kørt i eget vagtydernummer betragtes som bibeskæftigelse / selvstændig virksomhed. Det anbefales
at man tegner en arbejdsskadeforsikring som selvstændig. Vagter kørt i eget vagtydernummer er ikke
dækket af Lægevagt Sjælland eller tutorpraksis forsikringer.
På lægevagt som uddannelseslæge
Under selve vagten fungerer visitator som bagvagt, dog med det forbehold, at hvis denne opgave
overskrider visitators mulighed for at fungere i sin primære funktion, skal tutorlægen være tilgængelig.
Tutor skal instruere i vagterne og vejlede i lægevagtens webside. Tutor har ansvaret for at supervisere
vagtforløbene og sikre den uddannelsesmæssige værdi af vagterne. Tutorlægen skal dokumentere, at
uddannelseslægen får det krævede antal vagter under Fase 1. Både af hensyn til selve
speciallægeuddannelsen og med øje på kvaliteten i det daglige arbejde må uddannelseslægen IKKE deltage
i lægevagtsarbejde natten op til dagarbejde i praksis.
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Fase 2
Husk at meddele Vagsekretariatet at du nu er i Fase 2. Din status/lægetype på www.rs.vagtbytte.dk skal
ændres fra Fase 1 læge til Fase 2, for at du kan tage selvstændige konsultationsvagter. Ændring kan kun
foretages af sekretariatet.
Du er selv ansvarlig for at melde ind til vagtsekretariatet i god tid i forhold til, hvornår du er Fase 2. Vigtig at
data ajourført, så vagttilrettelæggeren har mulighed for at sikre, at du kan få de vagter, som
uddannelsesfasen kræver.
Du er selv ansvarlig for at søge lægevagter, hvor vagtønsker indgives på vanlig vis via websiden
www.rs.vagtbytte.dk. Der skal indgives ønsker inden den 31. marts og 30. september.
Tutorlægen skal dokumentere, at uddannelseslægen får det krævede antal vagter under Fase 2.
Både af hensyn til selve speciallægeuddannelsen og med øje på kvaliteten i det daglige arbejde må
uddannelseslægen IKKE deltage i lægevagtsarbejde natten op til dagarbejde i praksis.
Fase 3 læge
Fase 3-læger skal deltage i et obligatorisk visitationskursus. Kursus udbydes to gange årligt. Kursusdato og
tilmelding fremgår af hjemmesiden www.rs.vagtbytte.dk
Du er selv ansvarlig for at melde ind til vagtsekretariatet i god tid i forhold til, hvornår du Fase 3. Vigtig at
data ajourført, så vagttilrettelæggeren har mulighed for at sikre, at du kan få de vagter, som
uddannelsesfasen kræver.
Du er selv ansvarlig for at søge lægevagter, hvor vagtønsker indgives på vanlig vis via websiden
www.rs.vagtbytte.dk. Der skal indgives ønsker inden den 31. marts og 30. september.
Tutorlægen skal dokumentere, at uddannelseslægen får det krævede antal vagter under Fase 3.
Både af hensyn til selve speciallægeuddannelsen og med øje på kvaliteten i det daglige arbejde må
uddannelseslægen IKKE deltage i lægevagtsarbejde natten op til dagarbejde i praksis.
Du kan altid kontakte vagtsekretariatet
Ved behov for yderligere oplysninger kan vagtsekretariatet kontaktes på vagt@vagtinstruks.dk
Venlig hilsen
Vagtsekretæren
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