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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 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlig leder 
for forsøget 

A4.Ansvarlig afdelingslæge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

Region Hovedstaden/Bispebjerg Hospital/Klinisk Farmakologisk 
Afdeling 

Børnefarmakologisk-ansvarlig Afdelingslæge 

Projektet er højaktuelt og unikt, fordi vi ønsker at opkvalificere 
funktionsområdet børnefarmakologi i forbindelse med, at der 
oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital indenfor 
de kommende år. Her er det vores mål at blive national spydspids 
indenfor området børnefarmakologi. 

Ansøgte afdelingslæge er speciallæge i Klinisk Farmakologi og 
subspecialiseret i pædiatrisk farmakologi med bl.a. 1 års 
formaliseret ansættelse på Herlev Børneafdeling i 2020 samt en 
Ph.d. i pædiatrisk farmakologi fra 2018. Projektet vil bidrage til at 
stimulere og videreudvikle afdelingslægens allerede opnåede 
faglige kvalifikationer indenfor børnefarmakologien. Som noget nyt 
vil afdelingslægen få mulighed for at have selvstændigt ansvar for 
funktionsområdet. 

I projektet vil afdelingslægen få mulighed for at afprøve nye veje 
for karriereudvikling indenfor organisation og ledelse i forbindelse 
med at skulle være en vigtig aktør i arbejdet med at udvikle 
børnefarmakologien. 
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Hovedstaden 

B5 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B6. Organisering 

B7. Økonomi 
(herunder tillægsstørrelse) 

Uddybende bemærkninger: 

Overlæge   samt andre afdelings- special- og overlæger på 
Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital 

Fra 1. april 2022 - 1. maj 2023 

Projektet forankret 
0 

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Det er pa 
ovenfor beskrevne arbejde omfatter et tæt samarbejde med 
eksperter indenfor pædiatri, neonatologi, børne-ungdomspsykiatri, 
almen praksis og farmaci i Region Hovedstaden. 

Der forventes en årlig udgift på i alt 100.000 kr., hvoraf 50.000 
kr. er tiltænkt til et funktionstillæg og 50.000 kr. til udgifter i 
forbindelse med faglig opkvalificering, se B3 for nærmere detaljer. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning

D. Forsøget er aftalt mellem

Dato 
31.03.2022 

01.05.2022 

31.04.2023 
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Ir. Forsøget er godkendt centralt og aftale indgået 

I 

I Di'lto 

r -
ror r Reg1o'l Hovcdstadcr' ror Region l•ovedc;tadf: n 

l 

oy 

j 
l




