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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1 
Region/hospital/afdeling 

Region syddanmark, Sygehus Lillebælt 

A2. Forsøgets titel Ekspertuddannelse for afd.læger på SLB 

A3. Ansvarlige for forsøget Lokal SLB-tovholder 

B. Forsøget

I 81. Formål 

B2. Beskrivelse 

Projektet skal være med til at kortlægge hvilke muligheder der er 
for fagområdeekspertuddannelse inden for alle specialerne på SLB. 
Tanken er, at det skal blive mere overskueligt og synligt, hvilke 
muligheder der er og samtidig give inspiration til og forhåbentlig 
appetit på subspecialisering. Dette skal bidrage med at øge fokus 
på den høje faglige standard og kickstarte de specialer, der endnu 
ikke har ekspertuddannelser. For den deltagende afdelingslæge 
giver projektgruppen en mulighed for at styrke et tværfagligt 
samarbejde og networking på SLB ligesom vedkommende får 
erfaring med projektledelse. Det skaber forhåbentlig ringe i vandet, 
når det bliver formidlet via hjemmeside, inspirationsoplæg og 
andre relevante medier. En afledt effekt af fokus på 
ekspertuddannelse bliver et attraktivt fagligt miljø som er med til 
at fremme rekruttering, fastholdelse og forskning. 
Succeskriteriet er at der ved projektets afslutning er udformet en 
skriftlig oversigt over hvilke muligheder der er for 
fagområdeekspertforløb på SLB. 

SLB vil gerne sikre, at vores læger er blandt de dygtigste i hele 
landet. Inden for pædiatrien er der allerede oprettet 
fagområdeekspertuddannelsesforløb. Med dette projekt ønskes at 
få kortlagt muligheden for tilsvarende forløb inden for alle specialer 
på SLB. Der oprettes derfor 10 forløb på hhv. Kolding og : 
Vejle/Middelfart matriklen - 5 for de medicinske og 5 for de 
kirurgiske afdelinger på begge matrikler. De ansvarlige 
afdelingslæger skal være tovholdere ift. at få indhentet oplysninger 
fra de øvrige afdelinger og i samråd med dem se på muligheden for 



at få oprettet ekspertforløb. Tovholderne skal ved projektets 
afslutning aflevere en skriftlig beskrivelse af ekspertforløbene. 
Via projektmidlerne købes de enkelte læger fri 3 dage og derudover 
bidrager afdelingen ligeledes med 3 dage. Såfremt alle 10 pladser 
ikke besættes, står det lokal tovholder frit for at tildele de 
deltagende læger ekstra frikøbte dage fra projektet mhp at få de 
deltagende læger til at afdække alle specialerne på SLB. Såfremt 
afdelingen finder det relevant, kan der søges deltagelse i 
forskningslederkursus på OUH for forskningsdynamoen. Udgiften 
hertil afholdes af afdelingen og dagene hertil kan indgå i den 
pågældende afdelingslæges 10 efteruddannelsesdage. 

l
i B3. Indhold 

aftalt?) 
(hvad er Afd.lægen -m�dtager �ti funktio�tillæg på 27.41k k·r-:-(oktober-

2021-niveau) for hele projektperioden (37.013 kr ind. pension og 
feriepenge). Derudover er der udgifter til frikøb. Efter endt 
projektperiode når succeskriteriet er opfyldt og der er evalueret 
skriftligt vil der blive udbetalt en bonus til de deltagende afd. læger. 
Størrelsen på bonus er endnu ikke fastlagt men bliver omkring 
10.000 kr som engangsbeløb. 

Funktionstillægget bortfalder automatisk ved forsøgsperiodens 
udløb den 31. dec 2023. 

\ B3. Deltagerkreds (hvem Ti afdelingslæger i alt - fem medicinske og fem kirurgiske . 
. indgår?) Ansøgning sendes tll lokal tovholder. 

B4 I hvilken periode kører 1. februar 2022 til 31.dec 2023. Ansøgningsfristen er 15.januar 
forsøget? 2022 og der evalueres på projektet inden 31.mar 2023. 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 

Uddybende bemærkninger: 

Efter ansøgningsfristens udløb vil lokal tovholder holde møde for 
alle, der har fået tildelt ekspertprojektet mhp networkning på tværs 

! af matriklerne.
Skønnet udgift (370.130 kr.+101.100 kr.) 471.230 kr. i hele 

_p__r::�jektperioden. 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
Forsøget ophører senest - , 2024 

1.feb 2022

31.dec 2023



D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Region Den regionale FTR for Yngre Læger 


