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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Regionshospitalet Randers, Operation og Intensiv 

A2. Forsøgets titel SSAI i pædiatrisk anæstesi 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læ_ge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse i 

 

Subspecialisering i pædiatrisk anæstesi, i SSAI regi, vil 
fremme mine generelle kompetencer inden for behandling 
af den pædiatriske patient i anæstesiologisk kontekst, både 
elektivt og akut. Samtidig vil det højne niveauet i hele 
afdelingen ved at jeg yderligere, som fagligt fyrtårn, kan 
bidrage til supervision, vidensdeling i afdelingen/hospitalet 
og optimering af pædiatriske forløb og instrukser. 

Subspecialisering i pædiatrisk anæstesi foregår i SSAI regi 
og er et 2-a□rigt forløb, beskrevet på SSAI hjemmesiden: 
ssai.info. 

Forløbet vil bestå af: 

12 måneder BU3 AUH 

3 måneder Børneintensiv AUH 

1 måned udenlandsk praktikforløb 

8 måneder, Regionshospitalet Randers 

I mit forløb, er det aftalt at jeg, i Randers, er ansvarlig for 
den anæstesiologiske ØNH kirurgi, herunder det betydelige 
antal børn der bedøves her. 
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Aftalt opstart af subspecialiseringen 1. August 2A22
Deltagelse i obligatoriske nordiske kurser, i alt 4 på Oe Z år.

1 måneds praktikophold på udentandsk klinik.

Forløbet indeholder ud over ansættelse i Randers, en 12
nråneders ansættelse på fUa AUH, som specialiseret
center, samt Børneintensiv i 3 måneder. Dette er aftalt med
afdelingerne og godkendt.

Forløbet er fuldtid.
Regionshospitalet
afdelingslæge

Randers, Operation og Intensiv,

t--

83. Indhold (hvad er
aftalt?)

83, Deltagerkreds (hvem
indgår?)

B4 I hvilken periode
kører forsøget?

85. Organisening

86. Økonomi

0 1.08.22-3 1. 1 2.2023 (Subspecia I iserin gsforløbet strækker
.^o.

srg over /. af).

Projektet er forankret i Operation og Intensiv

Regionshospita let Randers

Randers betaler alle driftsomkostninger ift løn, kurser og
praktikophold. AUH betaler løn under ophold der.
Projektmidler er alene som kompetencetillæ9.

årtatt et titlæg patr 50.000 kr/atrr + resultatløn 5Ao/o
(Tillaegsstørrelse 20.000 |

35.000 eller 50.000
kr.) - tildeles den
ansvarlige afd.læge
Uddybende bemærkninger:

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstaft

C,3. Dato ror forsøgaii irstutni"g --
- Forsøget ophører senest 3L.12.

2023

01.08.2022

i

i

3L.L2.2423



I D. Aftalen er indgået mellem 
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Dato gl}/
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Afdelingslæge 
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r: 
Aftalen er godkendt 
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