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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Regionshospitalet Gødstrup - Region Midt. Afdeling for
Kvindesygdomme og Fødsler.

A2. Forsøgets titel Mødefora med Afdelingslægen 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål Formålet er at skabe et mødefora med Afdelingslægen og 
praksiskonsulent på Gynækologisk og Obstetrisk afdeling. Det 
tværfaglige samarbejde er afgørende for at vi kan sikre gode og 
sammenhængende patientforløb. Med projektet ønskes der at 
styrke det tværsektorielle samarbejde, således vi kan sikre 
ensartet høj faglig kvalitet og en fælles forståelse hos de 
praktiserende læger samt benytte tiden til hvad vi ellers med 
fordel kan bruge mødet og formidling til. 

Projektet skal gerne bane vejen for den enkelte afdelingslæge til 
at få mere erfaring med konferencer/formidling samt få mere 
erfaring med kommunikation, planlægning og implementering af 
et større projekt. 

Succeskriterierne er at afdelingslægen, ledelsen samt 
praksiskonsulent deltager for at ovenstående kan opnås. Der 
evalueres og tovholderen udformer evalueringsskema. 

B2. Beskrivelse Samarbejde mellem sygehus og den almen praktiserende læge i 
primærsektoren er vigtig for en god behandlingsforløb for 
patienterne. 
Effektivt og godt tværfagligt samarbejde har stor betydning for 
den enkelte patient og vil sikre sammenhængende patientforløb 
for patienterne i et nært og godt samarbejde mellem sygehuset 
og almen praksis. 
Vi ved, at det er afgørende for kvalitet og sikkerhed, at 
kommunikation og formidling fungerer, og de to sektorer er up to 
date med informationer/viden. 



B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad 
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Praksiskonsulent og Afdelingslægen skal sikre en formidling af 
viden til hospitalsafdelingen om arbejdsforholdene og 
mulighederne for samarbejde i almen praksis. Det samlede mål er 
således, at sikre sammenhæng i patientforløb mellem to sektorer 
samt en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. 

For at fremme samarbejde med almen praksis oprettes der 
mødefora, hvor praksis konsulenten kan møde Afdelingslægen 
hht. Obstetrisk teammøde og Gynækologisk teammøde. Hvor der 
til de to teammøder skal Afdelingslæge blandt andet 
videreformidle afdelingens nye rekommandationer hhv. i 
gynækologien og obstetrikken, endvidere skabes der plads til 
vurdering af indhold i henvisninger, epikriser, indikationer for 
undersøgelser og koordinering af ambulante forløb samt oplysning 
om de forskellige behandlingstilbud samt dele viden indenfor det 
"nye" i specialet mm. 

Visionen er at mødefora med praksis konsulent og Afdelingslægen 
skal være med til at forbedre, udbygge, dele viden og ikke mindst 
styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og afdelingen. 
Dette vil også skabe almen medicinsk viden til rådighed for vores 
afdeling med henblik på en forbedring af de praktiske 
samarbejdsrelationer, således at der sikres den bedst mulige 
sammenhæng i patientforløbet. 

For at få dette kan blive en realitet er der brug for en ansvarlig på 
afdelingen. Sammen med de respektive speciallæge ansvarlige 
overlæger skal afdelingslægen stå for planlægning af afdelingens 
møde med praksis konsulent. Her kan det være optimalt for 
Afdelingslægen at deltage i de nødvendige kurser indenfor 
kommunikation og formidling. 

er 

B3. Deltagerkreds (hvem 

Der ydes en funktionstillæg for funktionen i forsøgsperioden, men 
det forventes at tiden der bruges på projektet findes på egen 
afdeling. 

Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr. 

Afdelingslæge
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 1. maj 2022 til 31. december 2023. Ansøgningsfristen er den
forsøget? 01. 04. 2022 og det forventes at der evalueres på projektet

inden den 31. iuni. 2023.

B5. Organisering Projektet gennemføres i lokal afdeling på afdeling for
Kvindesygdomme og Fødsler, i Gødstrup, men også i
samarbejde med AUH da Afdelingslægen er udlånt til
Familieambulatoriet 2 qanqe ugentligt,

B6. Økonomi 35.000 

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

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

Maj 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning

Forsøget ophører senest 31.12. 2023 December 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 28.03.2022 

Leder 

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




