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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 

B2. Beskrivelse 

for 

Regionshospitalet Gødstrup, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt 
Fødte 
Ekspert i neonatologi 

1. At dygtiggøre og uddanne en speciallæge i neonatologi vil
løfte det faglige niveau af behandlingen på neonatal
afdelingen. Derved kan vi lave en hurtigere og bedre
stabilisering af de nyfødte, tilbyde en mere kvalificeret
behandling og reducere antallet af overflytninger af børn til
Skejby.

2. Et fagligt løft vil hjælpe til fastholdelse af sygeplejersker,
der ønsker at udvikle deres faglige kompetencer.

3. At give nyfødte i vest en mere kvalificeret behandling,
hvorved den sociale ulighed i regionen påvirkes gunstigt.

Kvaliteten af neonatologi i Vest skal løftes, så nyfødte i Vestjylland 
kan få en ligeså kvalificeret behandling som nyfødte andre steder i 
regionen. Ekspertuddannelsen i neonatologi tager 3 år, af hvilke 1 
år kan være på regionshospital, mens mindst to år skal være på 
Universitetshospital. Der har ikke før været en ekspertuddannet 
neonatolog på afdelingen i Herning. Under specialiseringen lærer 
man blandt andet modtagelse og stabilisering af immature børn og 
syge nyfødte samt diverse procedure (bed side ultralyd af 
cerebrum, anlæggelse af long line, pleuradræn, at intubere 
nyfødte.) Ved at have en neonatolog på Afdeling for Syge Nyfødte 
og Tidlig Fødte der mestrer disse procedurer, kan man styrke 
behandlingen, undervise og dygtiggøre kolleger og sygeplejersker. 
Vores ønske er at hele neonatalteamet vil få gavn af 
ekspertuddannelsen, da målet også er at undervise og udvikle de 
erfarne sygeplejersker yderligere. 



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 
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- Afdelingsledelsen og jeg har aftalt at jeg har orlov fra min
stilling mens jeg er på neonatalafdelingen, OUH fra
1.2.2022 i 3 måneder og derefter på neonatalafdelingen,
AUH 6 måneder. Jeg har i 20/21 været 15 måneder på
neonatalafdelingen på Rigshospitalet, der varetager
behandlingen ad de sygeste børn i landet.

- Foruden de kliniske forløb skal man gennemgå teoretiske
online kurser via Southampton University. Et kursus er
berammet til 200 timer og koster 11.-13.000 per kursus.
Jeg har bestået pulmonologi, hæmodynamik og neurologi.

- Når ovenstående er gennemført d 31.10.22 bliver min
ekspertuddannelse godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab.
Jeg har vedhæftet den Europæiske syllabus, der anvendes
både i Danmark og internationalt.

-  

B4 I hvilken periode kører Opstart/færdiggørelse fra d 1.2.22-30.10.22 
forsøget? 

B5. Organisering Ansættelse som afdelingslæge på neonatalafdelingen Odense 
Universitets Hospital d 1.2.22 i 3 måneder, herefter 6 måneder på 
neonatalafdelingen Aarhus Universitets Hospital. Jeg har orlov fra 
min stilling i Herning indtil uddannelsen er færdiggjort. 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 

50.000 kr. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

I 
D. Aftalen er indgået mellem

1.2.2022 

1.12.2022 
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D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




