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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

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Aarhus Universitetshospital, Intensiv 

Etablering af tværfaglig vejlederdag 

Ledende overlæge 

Afdelingslæge

Selve opgaven er internt i Intensiv at etablere en tværfaglig 
vejlederdag med deltagelse af sygeplejersker og læger med det 
overordnede formål at højne niveauet for vejledning af yngre 
kollegaer. 

Formålet med projektet er således at forbedre 
uddannelsesforløbene i afdelingen for såvel 
hoveduddannelseslæger som sygeplejersker under uddannelse til 
intensivsygeplejersker. Projektet vil fremme det tværfaglige felt og 
hermed styrke organisationen på tværs af faggrænser hvilket i 
sidste ende vil betyde mere sammenhængende patientforløb og 
dermed bedre patientbehandling og patientsikkerhed. 

Formålet med at ansøge om projektet som et udviklingsprojekt er 
forventningen om det vil skabe ledelsestræning i arbejdet med at 

lede inden for egen faggruppe og overfor anden faglighed. Det vil 

træne det organisatoriske blik at arbejde med forandringsledelse. 
Samtidig vil arbejdet i så bredt en fundereret arbejdsgruppe medføre 

træning i relationel ledelse. 

Der er etableret ledelsesmæssigt grundlag for at påbegynde 
arbejdet frem mod afholdelse af en tværfaglig vejlederdag. 

Udgangspunktet er, at der uanset faglighed er behov for at yde 
vejledning af høj kvalitet for at øge læringsudbyttet og den 
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psykologiske tryghed under læring. 
Formålet med at forankre en vejlederdag lokalt i egen afdeling er 
den fælles ramme for forståelse af patientkategorierne og for 
forståelse af specialespecifikke udfordringer, f.eks. læring i den 
akutte situation. 

Det er håbet at etableringen af denne dag kan inspirere bredt 
indenfor det tværfaglige felt i andre afdelinger. 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Det er aftalt at opgave med at idesætte og gennemføre 
vejlederdagen sker i tæt samarbejde med uddannelsesansvarlige 
sygeplejersker og klinisk specialeansvarlig sygeplejerske. Ledelsen 
har accepteret udpegning af afd. læge som tovholder i dette 
arbejde. 
Projektet er aftalt som en underopgave inden for rammen af 
opgaven som UKYL i afdelingen. Tidsforbruget skal ligeledes ligge 
inden for rammen af tid afsat til opgaven som UKYL. 
Deltagere i arbejdsgruppen er; 
Uddannelsesansvarlig overlæge 
Introduktionsansvarlig afd.læge  
Uddannelsesansvarlige sygeplejersker 
Klinisk sygeplejeansvarlig 
Afdelingsledelsen med cheflæge og oversygeplejerske 

Deltagerne i projektet forventes at være speciallæger 
og sygeplejersker i Intensiv med funktion som kliniske vejledere 
og hovedvejledere. 

B4 I hvilken periode kører Projektet er igangsat i forbindelse med tværfagligt dialogmøde om 
forsøget? uddannelse i Intensiv den 21. februar 2022 og forventer at løbe 

fremadrettet. Etableringsfasen forventes at løbe i hvert fald frem 
til 31/12 2023 herunder også forhåbentlig med evaluering af 
allerede afviklede vejlederdage. 

B5. Organisering Der er nedsat en arbejdsgruppen der fremadrettet holder 
dialogmøder løbende. Projektet har sin primære forankring i denne 
gruppe men overordnet ansvarlig er afdelingslæge med 
ledelsesmæssig forankring hos ledende overlæge. Projektet 
har den samlede afdelingsledelses opbakning. 

B6. Økonomi Idet projektet indbefatter et helt nyt tiltag indenfor en ny ramme 
{Tillægsstørrelse 20.000 - ansøges hermed om det høje tillæg svarende til 50.000 kr. samt 
35.000 eller 50.000 kr.) - resultatløn svarende til 50% såfremt projektet ved 
tildeles den ansvarlige afd.læge projektperiodens udløb er etableret og også forventes gennemført 

fremad rettet. 
Uddybende bemærkninger: 
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C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Afdeling,sl�g,

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


