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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål 

for 

Aarhus Universitetshospital/Klinisk Genetisk Afdeling 

Tværsektorielle patientforløb og Faglig specialist 

Ledende overlæge 

Afdelingslæge 

Projektet skal konkret bidrage til at fremme afdelingslægens 
faglige og opgavemæssige udvikling inden for det nyregenetiske 
område ved at opbygge et målrettet tværfaglig samarbejde 
med Nyresygdomme, AUH. 

Succeskriteriet er at der enten etableres 4 årlige fælles
ambulatoriedage med Nyresygdomme, AUH, eller at der etableres 
tilsvarende antal fælles-konsultationer årligt. 

B2. Beskrivelse Projektet går konkret ud på at der etableres fælles nyre-genetisk 
ambulatoriedage med henblik på at tilbyde genetisk udredning til 
patienter, hvor der er mistanke om arvelige nyresygdom og 
indikation for genetisk uderedning, i forbindelse med at patienten 
ses på Nyresygdomme, AUH.    har det faglige ansvar for det 
nyregenetiske subspeciale på Klinisk Genetisk Afdeling, og 
skal være faglig specialist inden for området. Et målrettet 
samarbejde i form af fælles klinikker med 
Nyresygdomme, AUH, vil være en vigtig del af at kunne opnå denne 
specialist viden. Projektet vil bidrage til at optimere patientforløbet 
for patienter med arvelige nyresygdomme. 

B3. Indhold (hvad er Der er aftalt et tillæg på 20.000 kr/år 
aftalt?) Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler 
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Projektet omfatter afdelingslæge fra Klinisk Genetisk 

Afdeling 
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B4 I hvilken periode kører September 2022 - december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering Afdelingslæges rolle forventes at centrere sig om de 
faglige forhold, mens de ledelsesmæssig beslutninger, 
der bander vejen for projektet, varetages af overlæge. 

B6. Økonomi Rammen for projektet er lav: 20.000 kr/år + resultatløn 
(Tillægsstørrelse 20.000 - 0/25%/50% 
35.000 eller 50.000 kr.) -

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.09.22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.23 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 31.03.22 

Afdelingslæge 

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 
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