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Kære lægevikar og arbejdsgiver for 
lægevikar

Som studerende er der mange 
gode grunde til at arbejde som 
lægevikar under studiet  Nogle gør 
det for at blive mere fortrolig med 
det kliniske arbejde, nogle for at 
snuse til et specifikt speciale, nogle 
for at holde pause fra pensum og 
endelig nogen, der bare ønsker at 
tjene penge  Uanset din grund til at 
vælge et job som lægevikar er det 
vigtigt, at du gør dig nogle over-
vejelser om ansættelsesvilkår, løn, 
ansvar og særlige forhold  
Som arbejdsgiver er det samtidig 
vigtigt, at man er opmærksom på 
overenskomsten og alt, hvad den 
indeholder, hvad enten man har 
studerende ansat i et vikariat eller 
som en del af et lægevikarhold  
Mere konkret, så kan I begge bruge 
denne guide til at få et overblik 
over instrukser, navneskilte, fra-
drag, løn, patientklager samt love 
og regler  

Vi har i denne udgave indsamlet 
interviews fra både arbejdstagere 

og arbejdsgiver  Du kan læse om 
de mange erfaringer og mulige 
ansættelser, man kan have som læ-
gevikar samt hvad du kan forvente  
Mange af interviewene indeholder 
også fortællingen om, hvordan de 
forskellige lægevikarer har fundet 
jobbet  

I Lægevikargruppen i FADL ar-
bejder vi hårdt for at sørge for de 
bedst mulige forhold for dig som 
lægevikar  Til overenskomstfor-
handlingerne fungerer vi som mod-
part til Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn og repræsenterer dig 
som medlem og lægger pres på for 
at få vores krav igennem  Hvis det 
ikke lykkes, forsøger vi igen næste 
gang  

I mellemtiden arbejder Lægevikar-
gruppen på at opnå forbedringer 
på området  Det kan være større 
kollektive sager samt enkeltsa-
ger, hvor vi kan gå ind og mægle 
mellem lægevikar og arbejdsgiver 
omkring uenigheder, uheldige ople-
velser eller hvis der sket et over-
enskomstbrud  

FORORD
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Vi er særdeles lydhøre for nye 
tiltag, hvis du har oplevet noget 
utilfredsstillende i forbindelse med 
et vikariat eller hvis du har nogle 
forslag til forbedringer 

Har du desuden yderligere spørgs-
mål, eller er du i tvivl om dine 
lønforhold eller af anden årsag har 

brug for at tale med din fagfor-
ening, så er du altid velkommen til 
at kontakte FADL  

På vegne af Lægevikargruppen 
Katrine Kjær Iversen 
Formand

God læselyst! 
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Navn
Signe Taasti Andersen

Semestertrin
12  semester

Universitet
Københavns Universitet

Hvor er du lægevikar?
Lægevikarhold på  
Psykiatrisk Center Amager,  
Akutmodtagelsen

Hvorfor blev du lægevikar?
Jeg havde brug for et studiejob, 
og jeg forestillede mig, at det ville 
være rigtig relevant at få noget 
lægefaglig erfaring inden, at jeg 
skulle ud i den ’rigtige’ verden 

Hvordan fandt du din stilling?
Jeg så et opslag i MOK (Medicine-
rorganisationernes Kommunikati-
onsorgan, studenterblad Kbh ) og 
så sendte jeg en ansøgning afsted 

Hvordan forberedte du dig til at 
være lægevikar?
For det første talte jeg med venner 

og veninder, der havde haft lægevi-
kariater tidligere i de samme stillin-
ger og også andre steder  For det 
andet så læste jeg Fadls Guide til 
Lægevikarer for at få overblik over 
overenskomsten og hvilke rettig-
heder, jeg ville have som lægevikar  
Derudover fik jeg også at vide, at 
der på arbejdspladsen ville være et 
forberedelseskursus på fem dage 
inden min første arbejdsdag, som 
inkluderede kommunikationstræ-
ning, lovgivning, brandkursus og 
simulationstræning med skuespille-
re  Kurset var både for lægevikarer 
og yngre læger 

LÆGEVIKARER FORTÆLLER...

I det følgende kan du læse tre lægestuderendes erfaringer med 
lægevikariater  Der er både gode råd og spændende oplevelser at 
hente 
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Hvad indebærer det at arbejde på 
et lægevikarhold?
Det indebærer, at vi har en holdle-
der, der bl a  står for vagtplanlæg-
ningsmøder og videreformidling 
fra afdelingsledelsen  Vi mødes en 
gang hver måned og planlægger 
vagter, og der skal man selvfølgelig 
være solidarisk og hjælpe hinan-
den, så vagtskemaet går op  Efter 
mødet spiser vi sammen og vender 
arbejdsmiljø og faglige ting, og så 
hygger vi os selvfølgelig også  

Vi har en ’bagvagtsordning’, som 
betyder, at man dækker vagten, 
hvis vedkommende på vagtplanen 
bliver syg  På holdet har man 2-6 
vagter og derudover ca  4 bagvag-
ter om måneden 

Hvad består dit arbejde i?
Jeg er primært forvagt i skade- 
studen, dvs  jeg skal lave den 
indledende vurdering af patienter, 
der møder op i den psykiatriske 
akutmodtagelse  Jeg skal vurdere, 
om de skal indlægges, henvises 
videre eller sendes hjem  Dette er 
selvfølgelig altid med supervision 
fra nogle mere erfarne læger  En 
gang i mellem hjælper jeg til med 
stuegang eller mindre opgaver på 
de øvrige afdelinger  Der er altid 
et godt samarbejde med sygeple-
jerskerne i akutmodtagelsen  Som 
lægevikar i psykiatrien ordinerer 

man aldrig i tvang, da dette kræver 
autorisation 

Hvad har du fået ud af dit arbejde 
som lægevikar?
Et velbetalt studiejob og en stor 
tro på, at jeg godt kan finde ud af 
at være læge  Samtidig er jeg også 
blevet bedre til at mærke, hvornår 
jeg har brug for hjælp fra en læge 
og også, hvornår jeg skal insistere 
på hjælpen  Jeg har fået en masse 
fagligt med i bagagen omkring 
diagnostik og medicin og et godt 
indblik i, hvordan psykiatrien fun-
gerer 

Har du et godt råd til dem, der 
overvejer at tage et lægevikariat?
Husk at du er yngste mand/kvinde 
og du har ret til at få hjælp!

Vil du anbefale andre at blive læge-
vikar på et hold?
Ja  Både for den gode løn, det fag-
lige og det sociale  
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Navn
Mikkel B  Skotting

Semestertrin
10  semester

Universitet
Aarhus Universitet

Hvor var du lægevikar?
Ortopædkirurgisk Afdeling, Syge-
hus Sønderjylland i Aabenraa 

Hvorfor blev du lægevikar?
Det var en kombination af flere ting 
- for det første synes jeg, at det lød 
spændende og derudover, at erfa-
ringen ville være god at have  

For det andet, så kunne jeg godt 
tænke mig et lidt større økonomisk 
råderum  Desuden havde jeg to 
venner, som var i KBU i Aabenraa, 
som jeg kunne bo ved og se lidt 
mere til  

Hvordan fandt du din stilling?
Jeg googlede navnet på den leden-
de overlæge på de forskellige af-
delinger, som jeg var interesseret i 
og sendte en uopfordret ansøgning 
og CV til de forskellige afdelinger  
Derefter ringede jeg til afdelinger-
ne for at høre, hvad status var på 
min ansøgning, om de manglede 
nogen og især også for at gøre 
dem opmærksom på mig selv  

Hvordan forberedte du dig til at 
være lægevikar?
Min ven, der arbejdede på samme 
hospital, sendte mig en bog, som 
de bruger  Det var en skadestue-
protokolbog, hvor der meget kort 
med to sætninger stod beskrevet, 
hvad man gjorde ved de forskellige 
diagnoser, som folk kunne komme 
ind med  Den læste jeg  

Hvad er forskellen på at være læge-
vikar og være i klinik?
Jeg synes, at det at være lægevikar 
var 1000 gange federe end at være 
i klinik  Jeg blev meget mere ud-
fordret, og lærte meget mere  Det 
generede mere frygt, fordi du har 
meget mere ansvar  Det øgede an-
svar kan være skræmmende, men 
når det så lykkes, vokser du også 
mere, og det gør dig selvsikker  
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Du tænker “den der lægegerning, 
den kan jeg måske godt finde ud af 
alligevel”  Klinik har aldrig formået 
at gøre det samme for mig  

Hvad bestod dit arbejde i?
Jeg var primært forvagt i skade-
stuen, hvor jeg diagnosticerede 
brækkede knogler, reponerede led 
og syede en masse sår  Jeg fik lov 
til alt muligt - jeg fik lov til at tage 
en synovialvæskeprøve fra knæled, 
undersøge øjne og fjernede fiske-
kroge fra diverse steder  Ellers prø-
vede jeg også at klippe det yderste 
af fingeren af en, som havde fået 
sin finger ned i skruetvingen på en 
motorbåd 

Hvad har du fået ud af dit arbejde 
som lægevikar?
Det bedste er for det første at have 
fået noget klinisk erfaring, som jeg 
kan hænge ting op på og nogle 
grundlæggende ting, som sidder 
fast  
For det andet, så har det gjort mig 
mere rustet og overbevist om, at 
det nok skal gå, når jeg engang bli-
ver færdig på studiet og skal ud og 
være læge  Jeg er på ingen måde 
nervøs for at skulle ud i KBU nu  

Har du et godt råd til dem, der vil 
søge job som lægevikar?
Jeg ville ønske, at jeg havde fået 
at vide, at der var så lidt oplæring 

- jeg havde to følgevagter  Derud-
over, så tag og søg mange steder 
og ring til afdelingen samt at søge 
uden krav - f eks  lad være med at 
skrive, at du gerne vil have fri til en 
bestemt dag  

Vil du anbefale andre at blive læge-
vikarer?
Ja  Jeg synes jeg lærte mere på de 
3 måneder end jeg har gjort på to 
års studier  Jeg synes, at det var 
helt vildt så meget, som jeg flytte-
de mig  
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Navn 
Jannik Ejsing 

Semestertrin 
Er på nuværende tidspunkt på 10  
semester  Havde mit vikariat i som-
meren mellem 8  og 9  semester  

Universitet 
Aalborg Universitet  

Hvor var du lægevikar? 
Abdominalkirurgisk Afdeling på 
Aalborg Universitetshospital Syd  

Hvorfor blev du lægevikar? 
I løbet af kandidaten gik det op for 
mig, at jeg ikke længere læste op 
for at gå til eksaminer, men for at 
investere i mig selv, mine evner og 
min fremtid i lægelivet  Jeg resone-
rede mig frem til at lægegerningen 
for mig ret firkantet kan ses som 
at handle på et fundament af teori  
Teorien følte jeg var på plads, nu 
søgte jeg i højere grad ansvaret 
ved at bruge denne teori i praksis  
Dette ledte mig naturligt til tanken 
om at blive lægevikar  Det kunne 
da ikke være anderledes  

Hvordan fandt du din stilling? 
Jeg havde på forhånd besluttet 
mig for at ville prøve Abdominal-
kirurgisk Afdeling, så jeg kridtede 
træskoene og gik uanmeldt op for 
at banke på den ledende overlæ-
ges kontor en eftermiddag  Jeg 

præsenterede mig selv og foreslog 
at jeg skulle være lægevikar på 
afdelingen  Efter samtalen sendte 
jeg også en ansøgning på skrift og 
således gik det til   

Hvordan var det at starte som læ-
gevikar? 
Da jeg startede som lægevikar så 
vaklede jeg – som forventet – en 
del i starten  Inden jeg havde set 
mig om, så havde jeg dog fanget 
balancen  Det er først i et lægevi-
kariat at ansvaret for alvor kommer 
til at ligge på dine skuldre og det 
er her du fagligt og efter min egen 
mening, personligt rykker dig mest  
Og det er derfor man skal tage et 
lægevikariat  Det kan lyde overvæl-
dende, men man skal huske på, at 
grænser skal nås, før de kan flyttes  
Herudover er man aldrig alene  
Uanset afdeling så har man en mel-
lemvagt og/eller bagvagt bag sig, 
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der er interesserede i, at det går 
dig godt (ellers falder det jo også 
tilbage på dem)  

Hvad er forskellen på at være læge-
vikar og være i klinik? 
Ansvaret  I mit tidligere arbej-
de som portør, hvor man har en 
vigtig funktion ved hjerte-stop og 
traumekald, oplevede jeg, at hvis 
ansvaret lå på mine skulder i en 
given situation, så kunne jeg hand-
le  I klinikken følte jeg sjældent, at 
jeg fik lov til at handle, da ansvaret 
sjældent lå på mine skuldre  Jeg 
begyndte altså til stadighed at 
søge ansvar, hvilket jeg helt over-
bevisende fandt i lægevikariatet 

Hvad består dit arbejde i? 
Lidt mere specifikt om min egen 
ansættelse, så består vagterne på 
afdelingen af dage med forvagts-
funktion og dage med elektive 
patienter og OP  Forvagten er fra 
morgen til aften og indebærer at 
du er ansvarlig for at modtage og 
håndtere patienterne i skadestuen, 
der er visiteret til afdelingen  Det 
gælder alt fra det særdeles su-
bakutte til de medicinske kald ved 
svært syge patienter  Det forventes 
her, at du optager anamnese, stiller 
tentative diagnoser, igangsætter 
undersøgelser og behandling og 
korrekt videresender patienten i 
systemet - og vigtigst af alt, at du 
konfererer, når du er på dybt vand  

Dagene med elektive patienter er 
fra morgen til eftermiddag og her 
går dagen med at lave forunder-
søgelser på patienter, der elektivt 
skal opereres  Efter dette er der 
rig mulighed for at assistere på OP 
og gå stuegang (eller øve dig på 
endoskopier i simulatoren!) 

Vil du anbefale andre at blive læge-
vikarer? 
Ja, og det er et ja til alle typer 
af studerende  I min optik er en 
markant del af studerende skarpe 
på teorisiden, men nervøse for den 
praktiske del af faget og det at 
springe ud i ukendte scenarier  Til 
dem kan jeg kun sige, at selvom 
det virker skræmmende at springe 
ud i, er der ikke andet på studiet, 
der kan måle sig med det  Så gør 
det! 

Hvad har du fået ud af dit arbejde 
som lægevikar?
Lægevikariatet har været noget af 
det bedste og det værste i min stu-
dietid  Det bedste fordi jeg ikke på 
noget andet tidspunkt har udviklet 
mig nær så meget  Det værste fordi 
det slutter og man skal tilbage til 
at være fluen på væggen - indtil 
embedseksamen er overstået og 
KBU’en begynder  

Til den tid har du dog allerede er-
faringer fra tidligere, hvilket andre 
først skal til at arbejde på  
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KLINIKCHEF FORTÆLLER...

I det følgende kan du læse et interview med René Sjælland, Klinik-
chef på Psykiatrisk Center Amager (PCA)  Forvagtholdet på PCA 
består af 10 medicinstuderende, som arbejder i akutmodtagelsen 
i dagtiden og foretager de indledende vurderinger af patienterne 
samt opstarter den umiddelbare behandling 

Hvad var grunden til, at I oprettede 
et lægevikarhold?
Lægevikarholdet har eksisteret 
siden 2015, og der var i den tid 
flere grunde til, at vi oprettede det  
For det første blev vores optag-
område ændret samtidig med, at 
vi skulle tage flere akutpatienter 
hvilket betød, at vores patient-
flow blev øget voldsomt på meget 
kort tid  For det andet havde vi på 
daværende tidspunkt svært ved 
at rekruttere reservelæger  Derfor 
oprettede vi et lægevikarhold både 
for at kunne aflaste vores faste 
læger, men også for at få nogle 
dygtige studerende ind med in-
teresse for psykiatrien, som kunne 
blive fristet til at fortsætte indenfor 
specialet  

Hvad er fordelene ved at have et 
lægevikarhold?
Der er mange fordele i dag  Det 
sparer på lægeressourcerne i 
og med, at vi sparer vores re-
servelæger i at gå meget i vagt  På 

den måde frigiver det mere tid til, 
at de kan være i vores dagfunktion-
er som ambulatorie og stuegang, 
hvilket betyder, at de får mere tid 
med overlæger og dermed større 
og bedre mulighed for supervision 
og uddannelse i det daglige arbe-
jde  Det var drivkraften bag, men 
der er også en stor rekrutteringsdel 
i det  Det er en kæmpe gave at få 
folk så tidligt og give dem indblik i 
et fag  Psykiatrien er et sted, hvor 
man fremover ikke vil komme forbi 
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i sin KBU  Det er derfor en fordel 
at give studerende psykiatrien som 
en mulig overvejelse, når de senere 
skal vælge speciale 

Hvilke ulemper og udfordringer er 
der ved et lægevikarhold?
En af de største udfordringer er 
erfaringsniveaet, som selvfølgelig 
ikke er så højt  I dagtiden er det 
ikke en så stor en udfordring, da 
der er bedre supervision og knap 
så travlt  Om natten er der færre 
mennesker på arbejde og dermed 
også færre til at træffe beslut-
ninger  
Omvendt så er det også noget, 
som man kan modnes meget ved  
Men altså det er da klart en ulem-
pe, at den med mindst erfaring skal 
stå i frontlinjen og modtage vores 
akut dårlige patienter og lægge en 
plan og starte behandling  Opti-
malt set, så ville det være en mere 
erfaren læge, som så de patienter, 
og det forsøger vi også at løse ved 
at have god supervision  Men den 
struktur, som vi generelt har i vores 
hospitalsvæsen er jo, at vi bruger 
forvagter i aftennattetimerne  Så 
på den måde er det ikke nyt for os 
at håndtere sådan en situation 

Er den oftest meget sparsomme er-
faring hos lægevikarene et problem 
ren fagligt?
Nej, en af fordelen ved lade 

medicinstuderende passe skadest-
uen er, at der er nogle relativt 
begrænset arbejdsopgaver, som 
man hurtigt kan få en rutine i  Man 
kommer hurtigt ind i at lave en 
indledende vurdering og skrive 
en journal, da det er noget, som 
man allerede er trænet i fra soma-
tiske afdelinger  Derefter bygger 
man ligeså stille på, så det er helt 
klart er min erfaring, at det går ret 
stærkt at oplære de studerende, da 
de er vant til at lære og gerne vil 
lære, og på den måde arbejder vi 
med stejle læringskurver  

Kan det betale sig økonomisk at 
have et lægevikarhold?
Det er ikke dyrere for os at have et 
lægevikarhold for os, men det er 
heller ikke billigere  Når man skal 
træffe beslutningen om at oprette 
et hold, så synes jeg, at man skal 
kigge fordelene, som er rekrut-
tering og aflastning af de faste 
læger  Selvom vi for tiden ikke har 
problemer med at rekruttere re-
servelæger her på centret, så har vi 
valgt at fastholde studenterholdet 
for at sikre fremtiden 

Hvilke tanker skal man gøre sig 
inden, at man starter et lægevikar-
hold?
Det er rigtig vigtigt at være klar 
over, at det kræver nogle ressourc-
er at oprette et hold  Man ansætter 
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nogen, som ikke har særlig meget 
erfaring samtidig med, at man 
selv skal starte det fra bunden i 
modsætning til uddannelseslæger, 
hvor møllen kører med vejleder-
møder og et planlagt program osv  
Det er der ikke med et lægevikar-
hold  Man skal bygge det op fra 
bunden ift  struktur, særlig intro-
duktion og være klar over, hvad 
behovene er  Det tager noget tid 
inden, at det kører  Et godt råd ift  
ansættelse; det er et stort arbejde  
For at hjælpe på dette bruger vi 
holdlederen, som sammen med 
en anden ansat fra holdet, står for 
dette, og dermed sparer os for en 
masse timers arbejde  Så derfor; få 
kigget på forberedelserne, spørg 
nogle, som har et hold og brug 
holdlederen 
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ANSÆTTELSE SOM LÆGEVIKAR

I henhold til overenskomsten stilles 
der følgende krav for, at du kan 
tage lægevikariater:

• Du skal have afsluttet 8  seme-
ster ved et lægefagligt fakultet 
i Danmark 

• Ved et lægevikariat i forsvaret 
skal du have afsluttet 9  seme-
ster 

• Hvis du er indskrevet ved et 
udenlandsk fakultet, skal du 
studiemæssigt være på et 
niveau, der mindst svarer til 8  
semester i Danmark  Det forud-
sættes, at du har gennemført 
min  10 ugers klinisk kursus i 
medicin og kirurgi (klinikophold 
med dokumentation for ophol-
det samt bestået farmakologi) 

• Såfremt du søger et psykiatrisk 
vikariat i Region Hovedstaden, 
skal du have bestået psykiatri 

Ansvar og kompetencer
Som lægevikar arbejder du under 

instruktion fra afdelingens over-

læge  Du kan udføre alle opgaver, 
som den ansvarlige læge skønner, 
at du er kvalificeret til og instrueret 
i at udføre 

Det vil sige, at en lægevikar kan:

• Være alene i vagten 
• Udføre livreddende behandling, 

indlægge patienter og i denne 
forbindelse ordineremedicin 
indenfor rammerne af din in-
struktion 

Men som lægevikar må du ikke ud-
føre arbejde, som du ikke er blevet 
instrueret i 
Yderligere må du aldrig udføre 
opgaver, hvortil der kræves lægelig 
autorisation 

Det betyder, at lægevikarer ikke 
må:

• Udfærdige dødsattester 
• Udskrive recepter til indløsning 

på apotek 
• Udfylde attester til offentlig 

brug som politi- og forsikring-
sattester 

• Træffe beslutningen om iværk-
sættelse, efterprøvelse mv  af 
tvangsforanstaltninger  Dvs  der 
skal være en autoriseret læge 
tilstede under hele tvangsfor-
anstaltningen 

I Sundhedsstyrelsens vejledning 
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om autoriserede sundhedsperso-
ners benyttelse af medhjælp fra 
11 12 2009 og i Sundhedsstyrelsens 
vejledning om delegation og
regler i ”Vikar for læge” er det 
blandt andet beskrevet, hvilket 
ansvar den ansvarlige overlæge 
har i forhold til en lægevikar, der er 
lægestuderende og dit ansvar som 
lægevikar  

Du kan finde vejledningerne på 
fadl dk 

I korte træk skal den ansvarlige 
overlæge sørge for:

• At lægevikaren har de fornød-
ne kvalifikationer til at udføre 
det arbejde, han/hun er ansat 
til 

• At der på afdelingen foreligger 
de nødvendige instrukser, der 
klart angiver, hvilke opgaver 
lægevikaren må påtage sig 

• At der på afdelingen foreligger 
de nødvendige instrukser, der 
klart angiver, hvornår læge-
vikaren skal kontakte enten 
overlægen eller en læge på 
afdelingen 

Instrukser
Afdelingen skal udarbejde en 
instruks for dig som lægevikar  
Instruksen fungerer som en jobbe-
skrivelse med beskrevne ansvars-

områder og kompetencefelter  Du 
har krav på instruksen, og den skal 
udleveres ved ansættelsen 

Det er vigtigt, at instruktionen er 
præcis således, at du ikke på noget 
tidspunkt kan være i tvivl om dine 
kompetencer og din bemyndigelse  
Det er altså ikke tilstrækkeligt,
hvis du bare får udleveret KBU-læ-
gens basis-instrukser  Denne skal 
i givet fald være udbygget med 
informationer og instrukser, der er 
specifikke/specielle i forhold
til netop den afdeling, hvor du 
bliver ansat  Det er også en god 
idé, hvis afdelingens læger har din 
instruks, så de kan få præciseret, 
hvilket arbejde, du kan udføre 
Instruksen skal revideres, hvis du 
under dit ansættelsesforløb får 
udvidet dit kompetenceområde 

Vær opmærksom på, at der på de 
fleste afdelinger findes en række 
instrukser for behandling  Disse in-
strukser er forskellige fra den slags 
instrukser, der er beskrevet ovenfor  
Du kan have stor glæde af behand-
lingsinstrukserne, men du har ikke 
krav på dem og de opfylder ikke 
dit krav til egen instruks 

Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed 
behandler klager over behand-
lingssteder, ikke over ansatte  
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Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn 
behandler klager over sundheds-
personalets faglige ageren  Nævnet 
kan alene udtale kritik mod auto-
riserede sundhedspersoner  Som 
lægevikar arbejder du som uaftori-
seret medhjælp  Du kan blive bedt 
om at afgive forklaring i konkrete 
sager  Hvis du begår fejl med vilje 
eller ved grov uagtsomhed kan du 
blive straffet efter straffeloven 

Hvis der klages over en lægevikars 
arbejde, vurderer tilsynsmyndighe-
derne følgende:

• Hvorvidt den ansvarlige over-
læge har overholdt sin instruk-
tionspligt 

• Om andre involverede læger 
har givet de rigtige instruktio-
ner 

Hvis du bliver inddraget i en pa-
tientklagesag, skal du kontakte 
FADLs Hovedforening 
Vi vil kunne hjælpe dig med den 
nødvendige støtte og rådgivning 

Navneskilte
Du må ikke bære et navneskilt, der 
giver indtryk af, at du er læge  Vi 
anbefaler, at du benytter betegnel-
sen ’Lægevikar’, efterfulgt af stud 
med  eller bach med  Det er ikke 
nok, at der bare står lægevikar  
Omvendt er det heller ikke nok, 

at der bare står stud med , da du 
ikke er tilknyttet afdelingen som 
medicinstuderende, men som vikar 
for en læge 

§
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SÅDAN SØGER DU JOB

Du kan enten søge på opslåede 
stillinger eller søge uopfordret 

Opslåede stillinger
Du kan søge på opslåede stillin-
ger via: sundhedsjobs dk  Siden er 
målrettet færdiguddannede læger, 
men søger du på uklassificerede 
reservelægestillinger, kan du være 
heldig, hvis de ikke besættes af en 
læge 
Regionernes hjemmesider, hvor alle 
jobs i regionen er opslåede  Her 
skal du også søge på uklassificere-
de reservelægestillinger 
Jobindex dk, hvor du kan lave en 
søgerobot med navnet “lægevikar“ 

Uopfordret ansøgning
Du kan også søge uopfordret, 
hvilket er den hyppigste vej til 
vikariater 

Her skal du forinden gøre dig det 
klart, hvilke specialer du søger, 
samt hvor langt du agter at tage 
væk 

Det er f eks  også en mulighed at 
søge på en afdeling, hvor man har 
været i klinik, og derfor allerede 
kender arbejdsgangene og de 
andre læger 

Hvilke sygehuse bruger lægevi-
karer
Der er vikariater over hele landet  
Jo længere du er villig til at tage 
væk fra universitetsbyerne, des 
færre lægestuderende er der om 
buddet 

Ansøgningens indhold
Din ansøgning skal indeholde:

• Beståede semestre
• Tidligere vikariaterfaring
• Vagterfaring og/eller andet 

relevant arbejde
• Kurser eller lignende uddannel-

ser, der er relevante (fx FADLs 
lægevikarkurser)

• Anbefalinger fra vikariater eller 
kliniksteder

• Undervisningserfaring

Generelt kan siges, at tidligere 
vikariaterfaring tæller mest, også 
selvom det er i andre specialer  
Dernæst tæller nuværende seme-
ster, hvorimod vagterfaring og
uddannelse mest bruges til at 
skelne mellem ansøgere, der er 
jævnbyrdige mht  semester og 
vikariaterfaring 

Det er vigtigt at få alle studiere-
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levante faktuelle ting med  Ingen 
er dog interesseret i dit CV fra du 
startede med at gå med morgen-
aviser i 8  klasse 

Afsendelse af ansøgninger
Når du har skrevet din ansøgning, 
skal den sendes af sted  Gør det 
i så god tid som muligt, så du 
kommer før de andre glimrende 
ansøgere  Eksempelvis allerede i 
februar-marts for sommervikari-
ater  Det er en god ide at ringe til 
afdelingen først og fortælle den 
administrerende overlæge, at du 
agter at søge, og siden ringe for
at få bekræftet, at de har modtaget 
din ansøgning 

At vise initiativ og sende en uop-
fordret ansøgning bliver modtaget 
positivt  Administrerende overlæ-
ger er dog også travle mennesker, 
hvorfor det er vigtigt ikke at kime 
dem ned konstant  Find en passen-
de afvejning 

Regn med, at der kan gå flere må-
neder, før du hører fra afdelingen  
Måske hører du slet ikke fra dem  
Ved sommervikariater kan du risi-
kere, at de lægger ansøgningerne
i en bunke og først kigger på dem 
i maj-juni  Derfor er det vigtigt at 
følge op på din ansøgning, f eks  
omkring april i forbindelse med et 
muligt sommervikariat 

Ansøgningerne bør sendes i flere 
grupper  Første uge sender du til 
de specialer/afdelinger, hvor du 
helst vil hen  Anden uge sender du 
ansøgningerne med lavere prioritet 
osv  På den måde undgår du at stå 
med en underskrevet ansættelses-
kontrakt til en afdeling og derefter 
blive tilbudt drømmevikariatet  Hvis 
den situation skulle opstå, er du 
bundet af kontrakten og skal møde 
op første dag 

Slæk ikke på kravene
Du kan umiddelbart fristes til at 
slække på krav om overarbejdsbe-
taling, løn under introduktionsperi-
ode, osv , for at få fat i dit drømme-
vikariat  

Husk dog på, at der også er andre, 
der skal have vikariater efter dig  
Slækker du f eks  krav om løn, risi-
kerer du at udvande forholdene for 
dine kollegaer, og dermed grundla-
get for vores overenskomst 

19FADLs GUIDE TIL LÆGEVIKARER



Inden du siger ja
Det kan være fristende at sige ja, så snart den administrerende overlæge
ringer dig op, men du bør først sikre dig nogle væsentlige forhold:

1  Ansættelseskontrakt - Du skal have en kontrakt/ansættelsesbrev, der 
beskriver din løn samt stillingstype og ansættelseslængde (se senere 
under ansættelsesbreve)  

2  Introduktionsperiode - Starter du med arbejde fra dag et, eller har du 
introduktionsperiode  Du har ikke krav på en introduktionsperiode, 
men det er en god ide at høre om afdelingen har dette  Vær op-
mærksom på, at du skal have løn i din introduktionsperiode og få en 
bekræftelse på dette fra afdelingen  

3  Vagt - Du skal gøre dig klart, om du ønsker at gå i vagt  Det er for-
skelligt fra afdeling til afdeling, om studenter må gå i vagt, men langt 
de fleste steder gør de  Sørg for, at dette er afklaret inden ansættel-
sen  F eks  om der er vagt uden for tjenestestedet  Nogle bliver slemt 
forskrækkede over at blive opgraderet til mellemvagt efter en uge, 
andre svært skuffede over aldrig at komme i vagt i løbet af deres 
6 måneders vikariat  Sørg for, at afdelingens ønsker/forventninger 
stemmer overens med dine  

4  Du skal være klar over, at afdelingen kan udbede tilladelse til at ind-
hente din straffeattest  Især ved ansættelse i psykiatrien 
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LØN OG ANSÆTTELSES-
FORHOLD

Løn og arbejdsforholdene er regu-
leret via FADLs overenskomst med 
Danske Regioner og FADLs over-
enskomst med forsvaret  I overens-
komsterne er der aftalt en række 
forhold, hvoraf et par af de vigtig-
ste er gengivet her  Begge overens-
komster kan læses på fadl dk  Hvis 
du mener, at du ikke får den rigtige 
aflønning (holddrift, overarbejde 
mm ), kan du rette henvendelse til 
Hovedforeningen (HF@fadl dk) 

Opsigelse og fratrædelsesregler
Hvis du er ansat for et bestemt 
tidsrum er reglerne følgende:

• Ansættelse inden for et be-
stemt tidsrum betragtes som 
ophørt uden opsigelse, når det 
for vikariatet fastsatte tidsrum 
er udløbet 

• Ansættelsen kan gensidigt 
bringes til ophør ved opsigel-
se med 14 dages varsel, dog 
tidligst til 14 dage efter tiltræ-
delsesdagen  Ved opsigelse 
fra sygehusets/forsvarets side 
gives én måneds varsel, når 
ansættelsen har været udstrakt 
eller er aftalt til at vare ud over 
tre måneder 

Vikar for sygemeldt læge
Hvis du er ansat som vikar for en 
sygemeldt læge betragtes stillin-
gen som ophørt uden opsigelse, 
når den sygemeldte læge genopta-
ger sit arbejde, eller når du ikke
længere kan gøre tjeneste i vikari-
atet 

Ansættelseskontrakten
Du skal have en ansættelseskon-
trakt, hvis du i dit lægevikariat 
arbejder mere end otte timer om 
ugen, og det varer mere end én 
måned, men det vil også være godt
at bede om en ansættelseskon-
trakt, hvis du skal dække en række 
enkeltstående vagter efter dit 
vikariat 

Ansættelseskontrakten skal som 
udgangspunkt indeholde følgende:

• Arbejdsgiverens og lønmodta-
gerens navn og adresse

• Beskrivelse af arbejdet eller an-
givelse af lønmodtagerens titel, 
stilling, jobkategori

• Ansættelsesforholdets begyn-
delsestidspunkt og evt  afslut-
ningstidspunkt
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• Den gældende eller aftalte løn
• Den normale daglige eller 

ugentlige arbejdstid
1  Henvisning til FADLs overens-

komst med Danske Regioner/
forsvaret og aftaler der regu-
lerer arbejdsforholdet  Syge-
huset/arbejdsgiveren kan i an-
sættelseskontakten derudover 
nøjes med at henvise til diverse 
love og aftaler, f eks  ferieloven, 
funktionærloven mm 

I ansættelseskontrakten skal også 
nævnes særlige forhold, så som 
at du har tavshedspligt, og at der 
er rygeforbud f eks  på hospitalets 
matrikel 

Vedrørende beskrivelse af arbejdet, 
er det vigtigt, at du får spurgt til, 
hvilket job, du skal bestride, hvor-
dan vagterne falder mm  
Du kan blive slemt skuffet, hvis du 
finder ud af, du kun får afspadse-
ring i stedet for overarbejde, eller 
at dine vagter ligger sådan, at du 
ikke har meget at lave i starten, 
men senere knokler uden at få 
overtidsbetaling 

Er du usikker på, om din ansættel-
seskontrakt er korrekt og dækker 
alle relevante områder, kan du 
kontakte FADLs sagsbehandler via 
FADLs Hovedforening 

Løn
Se de aktuelle lønninger på fadl dk

Enkeltstående vagter
Hvis du er ansat i en enkeltstående 
vagt (dvs  ikke en ansættelse på 
en måned, men for en enkelt vagt) 
skal du have overarbejdsbetaling 
for de timer, der ligger udover 7,4 
timer 

Hvis du har en enkeltstående vagt 
en søgnehelligdag, skal du have 
overarbejdsbetaling for samtlige 
timer 

Lokalaftaler om løntillæg
I FADLs overenskomster er der mu-
lighed for at forhandle tillæg kon-
kret til den enkelte lægevikar og 
generelt for varetagelse af bestem-
te funktioner eller kvalifikationer 

FADL forhandler pt  med en række 
sygehuse om diverse funktions og
kvalifikationstillæg 

Eksempler på disse tillæg kan være 
tillæg for tidligere lægevikariat, 
ambulancekørsel, skadestuefunkti-
on, deltagelse i et af FADLs lægevi-
karkurser etc 

Det er FADLs opfattelse i øvrigt, at 
hvis en lægevikar varetager funkti-
oner, hvortil Yngre Læger (YL) har 
forhandlet tillæg, så udløses disse 
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også til lægevikaren (frivilligt
merarbejde mm ) 

Der findes en komplet oversigt 
over lokallønstillæg på fadl dk 

Sygdom
Du har ret til din sædvanlige løn 
(dvs  løn inkl  erstatning for særlige 
ydelser) under sygdom, indtil din 
ansættelse ophører 

Barns 1  og 2  sygedag
Du har ret til hel eller delvis frihed 
uden lønafkortning på dit barns to 
første sygedage, såfremt du skal 
være uafbrudt beskæftiget i mindst 
1 måned  Ved ansættelse i forsva-
ret gælder det kun for barnets 1  
sygedag 

Graviditet og barsel
Dette område er ikke dækket af 
overenskomsten, men der er en 
række generelle regler på området, 
som du kan læse i barselspjecen på 
fadl dk 

Som mand/far har du ret til fravær 
i to sammenhængende uger efter 
fødslen eller efter modtagelsen af 
barnet i hjemmet eller efter aftale 
med arbejdsgiveren inden for de 
første 14 uger efter fødslen 

Du har ret til frihed fra arbejdet, 
hvis du skal til en graviditetsunder-

søgelse  Du aflønnes med dagpen-
ge fra arbejdsgiveren 

Sygdom på grund af graviditet
Bliver du uarbejdsdygtig på grund 
af graviditet i perioden fra gravi-
ditetens indtræden til barselsor-
lovens påbegyndelse, har du ret 
til fuld løn, jf  funktionær-lovens 
regler 

Du får ved graviditetsorlov og bar-
selsorlov dagpenge fra Udbetaling 
Danmark, jf  barselloven 

Bolig
Du har, uden for Storkøbenhavn, 
ret til et møbleret enkeltværelse 
med adgang til bad  Den aktuelle 
overenskomstbestemte pris kan du 
se under “Løn for lægevikar“ 
Hvis du ikke får tilbudt et møbleret 
enkeltværelse, skal du kontakte 
FADLs hovedforening 

Forsikring ved ambulancetrans-
porter 
Hvis du deltager i en ambulance-
transport med bil eller flyvema-
skine, tegnes der en rejseforsik-
ring, der giver dig en dækning på 
5 000 000 kr  ved død eller ulykke 
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SKATTEFORHOLD OG FRA- 
DRAGSMULIGHEDER

Som lægevikar er der en række fra-
dragsmuligheder, som du skal være 
opmærksom på (generelle fradrag 
så som, fagforeningskontingent og 
gavebidrag til foreninger er ikke 
behandlet her) 

FADL har udarbejdet en skattevej-
ledning med aktuel information  
Den ligger på fadl dk 

Rejsegodtgørelse
Du har ret til rejsegodtgørelse for 
ud- og hjemrejse på standard-klas-
se med tog, færge eller bus 

Det betyder, at hospitalet betaler 
din udrejse til lægevikariatet og 
din hjemrejse når vikariatet er slut  
Dette gælder også for enkeltståen-
de vagter  Hvis din ansættelse
varer ud over en måned, har du 
desuden ret til en betalt hjem- og 
tilbagerejse hver fjerde uge 

Befordringsfradrag (rubrik 51 
på selvangivelsen)
Du kan få fradrag for befordring 
mellem hjem og arbejdssted på 
grundlag af den normale trans-
portvej i bil  Der kan kun bereg-

nes fradrag for det faktiske antal 
arbejdsdage 

Det er lige meget, om du tager 
toget eller bilen, det er det samme 
fradrag 

Befordringsfradraget sandsynlig-
gøres og dokumenteres via dine 
lønsedler, idet du naturligvis skal 
kunne dokumentere, at du har til-
bagelagt den pågældende stræk-
ning 

For ekstraordinært lange stræknin-
ger kan det være en god idé, også 
at føre et kørselsregnskab, således 
at det yderligere kan sandsynliggø-
res overfor skattemyndighederne, 
at der rent faktisk er blevet kørt X 
antal kilometer på X antal dage 

Ekstra fradrag ved Storebælt 
og Øresund
Ved passage af Storebælt og Øre-
sund gives et ekstra fradrag  Det 
gælder både ved kollektiv og privat 
transport  Udgifterne skal kunne 
dokumenteres ved forevisning af 
kvitteringer for betalt togbillet/
broafgift 
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Weekendrejser
Hvis du f eks  bor i København og 
har et vikariat i Hjørring, kan du få 
fradrag for weekendrejser mellem 
det midlertidige arbejdssted og 
hjemmet efter ovennævnte regel 
Du kan altid finde afstanden på 
kraks rutekort under krak dk 

Dækning af rejseudgifter (felt 
53/429)
Det fradrag, som man skal være 
mest opmærksom på her, er 
det fradrag, der følger af skat-
tefri-godtgørelse til dækning af 
rejseudgifter 

Betingelsen er:
Der kan udbetales skattefri godt-
gørelse for udgifter der påføres 
lønmodtageren, fordi lønmodtage-
ren på grund af afstanden mellem 
bopæl og et midlertidigt arbejds-
sted ikke har mulighed for at over-
natte på sin sædvanlige bopæl 

Det kan være, når du er ansat 
direkte på f eks  Hjørring Sygehus 
og lejer et værelse, men du bor/
har folkeregister adresse i Køben-
havn  Husk at blive boende og at 
den sædvanlige bopæl ikke udlejes 
helt  Rejsebegrebet forudsætter to 
bopæle, og det er det forhold, som 
er baggrund for rejsegodtgørelses-
reglerne, fordi det betyder merud-
gifter til kost og logi 

Et arbejdssted kan højst anses for 
midlertidigt i de første 12 måneder 

Desuden skal “rejsen“ vare over 24 
timer  Er disse forhold i orden, kan 
der foretages fradrag for 1) logi 
samt 2) for fortæring og småfor-
nødenheder (fx en avis eller kop 
kaffe), pr  døgn 

Se fradragssatser på skat dk eller i 
FADL’s skattevejledning på FADL 
dk 

Øvrige lønmodtagerudgifter 
(felt 58/449 på selvangivelsen)
Udgifter, som kan relatere sig 
direkte til det indtægtsgivende 
arbejde, er fradragsberettigede  
Vær opmærksom på, at der er en 
bundgrænse, som dine udgifter 
skal overstige 

Du kan se den nuværende bund-
grænse under ”Skattesatser” i 
FADLs skattevejledning 

Til ajourføring/vedligeholdelse af 
en tidligere erhvervet viden på 
området (ikke meritgivende): For 
at sikre, erhverve og vedligehol-
de indkomsten kan du fratrække 
udgifter til bøger/ faglitteratur, 
der relaterer sig til dit lægevikariat 
(lønnet erhverv) 

Det, der gør denne fradragsmu-
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lighed særlig relevant for dig som 
lægevikar er, at lægevikarer ved 
vagtstart ofte forudsættes selv at 
medbringe stetoskop, refleksham-
mer samt faglitteratur som fx 
medicinsk og kirurgisk lommekom-
pendium, medicinfortegnelse m v 

Hvis du er i tvivl om dine skattefor-
hold, kan du evt  kontakte Skat på 
tlf  7222 1818 

Godkendelse af fradrag
I visse tilfælde kan det være en 
god ide at ændre sin forskudsop-
gørelse, således at fradragene har 
virkning øjeblikkeligt, i stedet for at 
du skal vente til næste år med at få 
penge tilbage 

Er du i tvivl, om du har ret til et 
fradrag, kan du via SKAT få et 
”bindende ligningssvar” for 400 kr  
på, om skattevæsenet vil godkende 
dine fradrag  FADL kan hjælpe dig 
med at udforme et sådant ”binden-
de ligningssvar” 

26 FADLs GUIDE TIL LÆGEVIKARER



NYTTIGE ADRESSER

Nedenfor ses en samlet oversigt over steder, der henvises til i guidens
tekst, eller som kan være nyttige før og under et lægevikariat: 

• FADLs hjemmeside: fadl dk – her kan du blandt andet finde hele  
overenskomsten, skattevejledning og barselspjecen 

• Ledige vikariater: sundhedsjobs dk eller dit lokale studenterblad 
• Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sundhedsstyrelsen dk
• Skats hjemmeside: skat dk
• www facebook com/laegevikargruppen
• FADLs Hovedforening: hf@fadl dk, tlf  88 18 49 00
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FADL.DK/kittelkort
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650
FADL-medlemmer juridisk  
hjælp af FADL-rådgivning 

Sidste år fik

FADLs juridiske rådgivning kan  
fx hjælpe og rådgive dig med:

• Ansættelsesbreve
• Overenskomster
• Arbejde uden for “hospitalsverdenen” 
• Barsel
• Feriepenge
• Selvangivelse og skat
• Arbejdsmiljø

   FADL.dk/rådgivning

FADL.DK/blivmedlem

31FADLs GUIDE TIL LÆGEVIKARER




