
Ansøgningsskema 

OK-21 

PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. 

Region/hospital/afdeling 

Region Hovedstaden, Herlev Hospital, afdeling for Urinvejskirurgi 

A2. Forsøgets titel Delt ledelse i nyreteamet 

A3. Ansvarlig leder 

 for forsøget 

A4.Ansvarlig afdelingslæge 

B. Forsøget

B1. Formål - At udvikle og stimulere ledelsesevner med henblik på

senere hen at blive overlæge og varetage teamledelsen i

nyreteamet

B2. Beskrivelse Afdelingen for urinvejskirurgi er opdelt i subspecialer, hvor jeg har 

været ansat i nyreteamet som afd. læge i snart 5 år. Nyreteamet 

varetager især udredning ved mistanke om nyrekræft og kirurgisk 

behandling af samme. Teamet varetager i øvrigt binyrekirurgi samt 

udredning og operation for forsnævringer på øvre urinleder samt 

benign kirurgi for nonfungerende nyrer. Der er ansat 2 overlæger, 

heraf 1 teamleder samt 5 afdelingslæger. I ambulatoriet har vi fast 

tilknyttet 4 sygeplejersker. Vi har en forløbskoordinator, der sørger 

for pakkeforløbene, forløber planmæssigt. Teamet har tilknyttet 4 

sekretærer. På ugentlig basis har vi i gennemsnit 7 ambulante 

nyrespor. Vi har ugentligt 6 operationslejer, hvoraf de fleste kører 

til kl. 18 

Jeg er interesseret i ledelse og har allerede taget del i visse 

ledelsesopgaver i afdelingen. Jeg har bl.a. taget aktiv del i 

arbejdsplanlægning i ambulatoriet med afvikling af ventelister og 

planlægning af det daglige ambulante program. Jeg har desuden 

varetaget samarbejdsmøder med sekretærgruppen mhp. 

konfliktløsning. 



Jeg vil i dette projekt være administrativt ansvarlig for det daglige 

samarbejdet i nyreambulatoriet mellem læger, sygeplejersker og 

sekretærer. Jeg vil stå for at planlægge, optimere og implementere 

arbejdsgange samt stimulere den faglige udvikling ved f.eks. ved 

undervisning og forskning. Jeg vil stå for månedlige teammøder for 

nyreteamets læger hvad angår indkaldelse, mødeledelse, 

opfølgning og udvikling 

Jeg vil være ansvarlig for vores tværfaglige samarbejde med 

onkologisk og radiologisk afdeling, som vi har et tæt samarbejde 

med i forbindelse med ugentlige afholdelser af MDT-konferencer. 

Dette bl.a. gennem fælles undervisning og gå hjem-møder en gang 

i kvartalet.  

Ledelsesfunktionen skal aflaste og udføres i samarbejde med den 

overlæge, som er teamleder for nyreteamet og har det 

overordnede ansvar for det kliniske lægefaglige arbejde. 

B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

- Forventet tidsforbrug på 5-10 timer ugentligt ud over

vanlige arbejdstid.

- Der er aftalt et tillæg på 80.000 kr. via projektet

- Ledelseskursus i forløbet vil blive dækket af afdelingen både

kursusudgift og arbejdstid

- 

B4. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

Afd læge   og mentor Ledende overlæge 

B5 I hvilken periode kører 

forsøget?  

Fra 1-5 2022 og 1 år frem 

B6. Organisering Forløbet vil blive evalueret i forhold til proces og resultater. 

Procesevalueringen vil gennemføres ved månedlige møder mellem 

Afd. læge  og Ledende overlæge  med fokus på afd. 

lægens egen ledelsesudvikling og fremdrift i det samlede 

projekt.  

Der vil blive gennemført evaluering af de konkrete resultater efter 

hhv. 6 måned og 12 måned med fokus på nyimplementerede 

arbejdsgange i ambulatoriet, tiltag til teamets faglige udvikling 

samt styrkelsen af samarbejdet på tværs af de tre nævnte 

afdelinger, herunder antal afholdte møder. Resultatevalueringerne 

vil afrapporteres i kort skriftlig form. 

- 

B7. Økonomi 

(herunder tillægsstørrelse) 

- Der forventes et tillæg på 80.000 årligt

Uddybende bemærkninger: 



C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1-5 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.3.2024

31-3 2024

D. Forsøget er aftalt mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge / TR / FTR 

E. Forsøget er indstillet af afdeling/hospital (evt. lokal styregruppe)

Dato 

For afdeling/hospital (evt. lokal 

styregruppe) 

F. Forsøget er godkendt centralt og aftale indgået

Dato 

For YL Region Hovedstaden For Region Hovedstaden 

31/3-22


