
VAGTYDERNUMRE LÆGEVAGTEN 

REGION MIDTJYLLAND 

Lægevagtudvalget opslår løbende vagtydernumre i lægevagten. Vagtydernumre opslås forud for hver ny 

skemalægningsperiode, idet der kun tildeles vagtydernumre, hvis der vurderes behov for ekstra ydernumre på baggrund af 

vagtefterspørgsel blandt praktiserende læger/eksisterende vagtydernumre.  

Lægevagtudvalget opslår løbende vagtydernumre i lægevagten.  

Der kan søges om vagtydernummer forud for hver ny skemalægningsperiode. Der informeres herom ved  udsendelse fra 

mailrobotten. 

Ansøgningsfrister: Senest 10 dage før møderne i Lægevagtudvalget i januar, april og september. Se mødedatoer 

for lægevagtsudvalget på forsiden: www.vagtbytte.dk  

Da der ikke nødvendigvis ved hvert opslag vil være behov for ekstra vagtydernumre i alle distrikter, er det vigtigt at angive 

ønsket distriktstilknytning i prioriteret rækkefølge - der SKAL prioriteres 4 distrikter. 

Læger med vagtydernummer indgår i vagtordningen med samme rettigheder og forpligtelser hvad angår vagtfordeling, 

ulempevagter som praktiserende læger i regionen, men praktiserende læger har fortrinsret til vagter ved evt. overskud af 

vagtønsker. 

Ansøgning fremsendes på ansøgningsskema vedlagt curriculum vitae til lægevagtens sekretariat. Ansøgningsskema kan fås 

ved henvendelse til sekretariatet eller det kan downloades fra www.vagtbytte.dk 

Vagtydernumre tildeles for 3 år (for uddannelseslæger 3 år efter endt speciallægeuddannelse) med mulighed for 

genansøgning, hvis fortsat praksistilknytning kan dokumenteres. 

Der tildeles kun vagtydernumre til ansøgere, som bor eller arbejder i Region Midtjylland og har tilknytning til almen praksis  

i form af: 

• Speciallæger i almen medicin, som endnu ikke har erhvervet egen praksis.

• Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin med uddannelsesniveau minimum gennemført de første 6

mdr (almen praksis delen) af fase 1 jf. målbeskrivelsen eller tilsvarende dokumenteret

uddannelsesniveau/vagterfaring svarende til gennemførte lægevagtkompetencer i fase 1.

• PLO’ere, der netop har afhændet praksis.

Ansøgningsskema til Lægevagtudvalget Region Midtjylland – findes nedenfor  

Begge skemaer skal indsendes 

Ansøgningen sendes til : 

Lægevagtsudvalget, att. Vibeke Holm Andersen, 

Lægeforeningen, 

Fredens Torv 3B, 8000 Århus C, 

vha@lkfmidt.dk eller Faxes 87 30 90 20 



Ansøgningsskema til Vagtydernummer i Region Midt: 

Navn: 

Fødselsdato dd-mm-åååå 
Adresse (Husk Postnummer og by) 

Fastnettelefon: Mobiltelefon: 

E-mail adresse
Autorisations-ID 

Er startet fase 1 i hoveduddannelsen 
i almen medicin den: 

dd-mm-åååå og har haft mine 
uddannelsesvagter i 
fase 1 i distrikt: 

antal vagter: 

distrikt: 

Har afsluttet fase 2 i 
hoveduddannelsen I almen medicin 
den: 

dd-mm-åååå og har haft mine 
uddannelsesvagter i 
fase 2 i distrikt: 

antal vagter : 

distrikt: 

Har afsluttet fase 3 i 
hoveduddannelsen i almen medicin 
den: 

dd-mm-åååå og har haft mine 
uddannelsesvagter i 
fase 3 i distrikt: 

antal vagter: 

distrikt: 

Er speciallæge i almen medicin den: dd-mm-åååå 

Er PLO’er og har 
tidligere indtil 

dd-mm-åååå haft praksis i 

Jeg foretrækker vagtdistrikter Prioriter : 1 - 2 -3 - 4 (du SKAL fordele alle 4 tal) 
Obs.: Vagtydernumre tildeles så distrikternes behov tilgodeses 

Djursland 

Horsens 
Randers 

Ringkøbing 
Silkeborg 

Skive 
Viborg 

Århus 

Jeg har vagterfaring i form af: 

Aktuel ansættelse: 

Særlige forhold: 

Fase 1 tutorlæge-anbefaling: Har opnået tilfredsstillende kompetencer indenfor akutområdet og vurderes 
at kunne varetage lægevagter (besøgsvagter) 

Dato navn/stempel underskrift  



Vedlæg et kort Curriculum vitae. For fase 1 læger skal vedlægges kopi af godkendte kompetencer vedrørende  
lægevagten fra logbogen.  

Udfyldes af vagtchefen: 

VagtID: PINkode: Helligdagshold: 

Kontaktliste for vagtchefer: 

Distrikt Navn/mail Adresse: Telefon: 

Vagtchef Horsens Anders V. Rasmussen 

andersvr@hotmail.com 

Stensballe Strandvej 50 

7500 Horsens 

Klinik: 75 60 23 11 

Mobil: 25 54 03 54 

Vagtchef Randers Stefan B. Runarsson 

sbrunarsson@gmail.com 

Nordostvej 34 

8900 Randers 

Klinik: 86 49 46 00 

Mobil: 24 23 35 21 

Vagtchef Ringkøbing Maria Nielsen 

maaarianielsen@gmail.com 

Ved Fjorden 6.b. 2.tv. 

7600 Struer 

Klinik:   97 85 19 11 
Mobil:  20 71 20 09 

Vagtchef Silkeborg Bruno Kæmsgaard 

kaemsgaard@dadlnet.dk 

Søndergade 2 C, 1 

8600 Silkeborg 

Klinik:86 80 46 11 

Mobil: 26 14 30 29 

Vagtchef Viborg Eric Døssing Mønning 

ericdoessingmoenning@gmail.com
Stadion Allé 1 

 8800 Viborg 

Klinik: 86 62 99 19 

Mobil: 29 42 10 34 

Vagtchef Århus - 

Djursland 

Jens Peter Geil 

geil@dadlnet.dk 

Park Alle 15,2. 

8000 Århus C 

Klinik: 86 19 64 63 

Mobil: 22 44 11 28 






