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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al 
Region/hospital/afdeling 

r A2.Forsøgets titel 

Region Syddanmark, Odense Universitets hospital, Odense & 
Svendborg 

j 
Afdelingslæger med an;� for udvikling og afvikling af 
simulationstræning 

I 
A3. Ansvarlige for forsøget 

... 
Den enkelte afdelingslæge i samarbejde med ledende overlæg

� 

B. Forsøget

I
Bl. form�I-

B2. Beskrivelse 

l 

- ---- -- ----

Formålet er at styrke intern uddannelse og kvalitetsudvikling 
afdelingen gennem styrket brug af simulationstræning. 

j Afdelingslægen uddannes til simulationsinstruktør med evne til 
proaktivt at planlægge og gennemføre simulationsbaseret 
teamtræning med egne kolleger, yde specialiseret faglig debriefing 

1 efter gældende standarder og dermed være med til at udvikle 
afdelingens kvalitet, patientsikkerhed, uddannelse og læring. 

For at kunne løfte denne opgave får (eller har) afdelingslægen 
uddannelse som facilitator af simulationstræning og indgår 
herefter i nært samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge 
ved SimC og andre simulationsinstruktører på OUH. Samarbejdet 
har til formål at sprede erfaringer, konkrete ideer, udveksling af 
facilitatorer og generelt løft af kompetencer og skabe et aktivt 
fagligt netværk af simulationsinstruktører på OUH. 

På sigt vil afdelingslægens simulationstræning styrke afdelingens 
interne uddannelse og kompetenceudvikling af såvel mono- som 
tværfaglige grupper, internt eller på tværs af afsnit/afdelinger hvor 
fokus er læring i et trygt og patientsikkert miljø på vej mod 
sammenhængende patientforløb. 

Uddannelsesforløb 
afdelingsledelsen. 

og funktionsansvar aftales med 1



B3. 

I 
Indhold (hvad er aftalt?) 

B4. 

Deltagerkreds 
(hvem indgår?) 

Afdelingslægens opgaver indeholder som minimum: 
• 

• 

• 

• 

Gennemføre Simulationsinstruktør/Facilitator niveau 1 som 

1 
er et 4 dages kursus ved SimC (Kursusafgift 7500 kr). 
Udvikle generiske cases i samarbejde med SimC, som 
afdelingerne kan anvende selvstændigt og på tværs af 
afdelinger ( evt. i flextid). 
Gennemføre de udviklede teamtræningsforløb som 
instruktør og facilitator på egen afdeling og evt. i 

1 samarbejde med facilitatorer på andre afdelinger. 
Træne instruktørkompetencerne ved at deltage som 
instruktør på KBU akutkurser for erfaring og feedback 
(aflønnes af regionen). 

B5. I hvilken periode kører 
forsøget? 

B6. Organisering 

Udgifter til kurser og andre forhold der ikke er løntillæg som led i 
denne aftale afholdes af den enkelte afdeling som led i 
afdelingslægers efteruddannelsesdage jf. overenskomsten §32, 
stk. 4. 

Afdelingslægen får et tillæg på 26.000 kr. årligt i 31/3 18 niveau i 
projektperioden. Samlet puljetræk pr. år udgør 36. 734 kr. årligt i 
oktober 2021 niveau for at varetage aftale opgaver inden 
simulationstræning. 

Afdelingslægen har i samarbejde med afdelingsledelsen det 
overordnede ansvar for projektets formål, indhold og udførelse. 

D. 1. maj 2022 til 31. december 2023.

Ansøgningsfristen er 8. april 2022. Ansøgningen sendes til lokal 
tovholder. Endeligt svar/godkendelse foreligger seneste den 22. 
april 2022. Projektet evalueres skriftligt til lokal tovholder INDEN 

den 31. maj 2023. 

SimC ved UAO er ansvarlig for at samle gruppen af afdelingslæger, 
hjælpe kompetenceudvikling og samarbejde på vej samt hjælpe 
afdelingslægerne med at sætte teamtræningen i gang i egen 
afdeling. Kontaktperson i SimC er  

Afdelingerne er ansvarlige for at afdelingslægen gives plads og I 
opbakning til at få teamtræninger planlagt og gennemført i 
afdelingen samt give afdelingslægen plads i afdelingens 
uddannelsesteam/gruppe så teamtræningen bruges bedst mulig i 
afdelingens samlede uddannelsesarbejde. 

Afdelingslægerne er ansvarlige for, ud over den praktiske 
gennemføring af teamtræning i egen afdeling og 
kompetencehævningen, at søge og udvikle samarbejde på tværs af 
afdelinger om teamtræningen. 
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