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Status for etablering af enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden  
Etableringen af enstrenget og visiteret akutsystem forløber planmæssigt. I det følgende 
gives en kort status for ansættelser, IT og ombygninger. 
 
Ansættelse af læger 
Foruden de allerede indgående aftaler med Foreningen af Speciallæge, er der nu også 
indgået aftale med Yngre Læger om ansættelsesvilkår for yngre læger i enstrenget og 
visiteret akutsystem på hospitalerne. 
 
Hospitalerne har ansatte læger, og vagterne i januar måned 2014 er dækket. Da der 
skal ansættes mange læger og sikres en robusthed i det kommende akutsystem vil an-
sættelsesprocessen strække sig over længere tid.  
 
Bornholms Hospital har særlige udfordringer med at rekruttere læger. Hospitalet er i 
dialog med de praktiserende læger herom, men det kan blive nødvendigt i en periode 
at benytte andre muligheder, herunder at anvende det eksisterede beredskab eller be-
nytte vikarbureau.  
 
Den Præhospital Virksomhed  
Den Præhospital Virksomhed har ligeledes ansat en stor del af de nødvendige læger, 
og har dækket vagterne til både Akuttelefonen 1813 og hjemmebesøg i januar 2014. 
Der pågår fortsat ansættelser.  
 
Sygeplejerskerne til bemanding af Akuttelefonen 1813 er ansat.  
 
 
IT og telefoniløsninger 
Etableringen af et enstrenget og visiteret akutsystem kræver en række udbygninger af 
de eksisterende it- og telefoniløsninger i Den Præhospitale Virksomhed og på hospita-
lerne. 
 
De grundlæggende IT-funktionaliteter til registrering og visitering fra Akuttelefonen 
1813, der skal være på plads 1. januar 2014, er etableret.  
 



   Side 2 

 

Samtidig er de mere avancerede funktionaliteter, der fx indebærer automatisk registre-
ring af ankomst og behandlingsstart ved skanning af sundhedskortet allerede nu ved at 
blive etableret. Dermed er etableringen af IT funktionaliteterne foran den oprindelige 
tidsplan.  
 
Fysiske rammer 
Byggeriet i Ballerup, der skal huse Den Præhospital Virksomhed, er færdiggjort, og 
der er opsat arbejdspladser.  
 
1-1-2 og 1813 flyttes fra Herlev Hospital til Ballerup den 14. december. 
 
De øvrige ombygninger på hospitalerne, der skal sikre fælles ventefaciliteter og ind-
dragelse af lægevagtens konsultationslokaler i akutmodtagelser og akutklinikker er på 
plads 1. januar 2014.  
 


