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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 

Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest (HEV) 

Ultralyd af tarm på HEV: Udvikling, samarbejde og oplæring 

Ledende overlæge  

1. At etablere ultralyd af tarmen som en brugbar modalitet til 
vurdering af inflammatorisk tarmsygdom, hvilket er en - i dansk 
sammenhæng - relativ ny form for billeddiagnostik af disse 
sygdomme.
2. At etablere oplæring af ultralyd af tarmen for HU læger i 
gastroenterologi/hepatologi
3. At etablere et samarbejde på tværs af matrikler i og uden for 
region midt vedrørende ultralyd af tarmen via brug af digitale 
platforme til billeddeling. Dette mhp på både klinisk brug og mhp 
oplæring af HU-læger.
vil under systematisk brug af ultralyd i tarmambulatoriet opnå 
færdigheder der anvendes til vurdering af inflammatorisk 
tarmsygdom. vil tage 2 ugers ophold på højt specialiseret 
afdeling i - eller udenfor Danmark mhp. yderligere oplæring. 
Dette foregår i IBUS regi (Internationnal Bowel Ultra Sound), 
hvorigennem der også kan opnås certificering i ultralyd af tarm.
vil etablere et læringsforløb indenfor ultralyd af tarm for HU 
læger i gastroenterologi/hepatologi på HEV. Kompetencer i 
ultralyd af tarm er (endnu) ikke nedskrevet i målbeskrivelsen for 
specialet, og læringsforløbet vil derfor foreløbig sigte på enkle 
men anvendelige undersøgelser der kan anvendes bredt indenfor 
specialet.
vil arbejde på at etablere et samarbejde med kolleger på de 
øvrige hospitaler indenfor region midt mhp. styrke den fælles 
vidensdeling af ultralyd af tarm. vil desuden arbejde på at



etablere et samarbejde med hospitaler udenfor region midt, hvor 
der er en høj ekspertise i ultralyd af tarm således at billeder og 
patienter kan konfereres på tværs af matrikler og på tværs af 
regioner. 

B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad er  er ansvarlig for egen uddannelse i ultralyd af 
tarm inkl. medlemskab af IBUS samt deltagelse i kurser mhp. 
IBUS certificering. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

- Medicinsk afdeling HEV betaler rejse, logi og løn i forbindelse med 
evt. 2 ugers ophold i udlandet.
er ansvarlig for undervisning i ultralyd af HU læger i 
gastroenterologi/hepatologi.
- Der afsættes timer til undervisningen af HU læger.
- Der er aftalt et tillæg på 35000 kr/år (mellem niveau + 25%
resultatløn ved oprettelsen af oplæringsforløb ved HU læger).
- Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) på følgende 
måde: Afviqer ikke

Afsnitsledelse for gastroenterologi/hepatologi HEV og 
afdelingsledelse for medicin HEV
Nøglepersoner indenfor gastroenterologi/hepatologi på de øvrige 
hospitaler i region midt
Nøglepersoner indenfor gastroenterologi/hepatologi på hopitaler 
udenfor region midt, særligt Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og 
Odense Hospital
Maj 2022 til og med december 2023

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

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.05.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 



D. Aftalen er indgået mellem

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 






