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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

Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt

A2. Forsøgets titel Arktisk læge

A3. Ansvarlige for forsøget Lokal tovholder og sygehus direktionen

B. Forsøget

Bl. Formål Formålet med dette projekt er at få etableret et samarbejde med 
Grønland i forhold til en fast rotationsordning, hvor SLB sender
læger til Grønland for at hjælpe dem.
Succeskriteriet er at samarbejdet bliver etableret, at der bliver
holdt informationsmøder omkring muligheden og at der bliver
etableret skriftligt materiale med praktiske informationer omkring
opholdet til de der skal afsted. Dette skulle gerne give flere
afd.læger mulighed og forhåbentlig lyst til de nye udfordringer
Grønland bringer. Der evalueres ud fra det af SLB og lokal tovholder
udformede evalueringsskema.

B2. Beskrivelse Der ansættes en afdelingslæge som koordinator. Vedkommendes
opgaver bliver i samarbejde med direktionen at få etableret
samarbejdet med Grønland. Når samarbejdet er etableret bliver
den koordinatorens opgave at skaffe læger til stillingerne, holde
informationsmøder om Grønland samt indsamle relevant materiale
af betydning for opholdet på Grønland.
For den arktiske læge er der ingen tvivl om, at projektet vil bidrage
til at vedkommende lærer om kommunikation, planlægning og \
implementering af et større projekt. For de afdelingslæger der 1 

tager til Grønland, vil der være tale om muligheden for faglige
.. u�for�ringer, som vi ikke har i Da_r:i_r:_riark.

B3. Indhold (hvad er Afd.lægen frikøbes 6 dage for projektmidler og derudover bidrager
aftalt?) sygehuset med 6 dage.

Der ydes til funktionstillæg på 27.417kr.(oktober 2021-niveau) for
hele forsøgsperiode!) (37.O13kr incl. pension og feriepenge). Efter



endt projektperiode vil der blive udbetalt en engangsbonus, n�r 
succeskriterierne er opfyldt og der er udfyldt en skriftlig evaluering. 
Størrelsen på bonus er endnu ikke fastsat men bliver i 
størrelsesordenen af 10.000 kr som engangstillæg. 

Funktionstillægget bortfalder automatisk ved forsøgsperiodens 
udløb den 31. dec 2023. 

B3. Deltagerkreds (hvem fu�fd.læge medinteresse i ovenstående. 
indgår?) 

64 I hvilken periode kører 1. februar 2022 til 31.dec 2023. Ansøgningsfristen er 15.januar 
forsøget? 2022 og der evalueres på projektet inden 31.mar 2023. 

BS. Organisering Efter ansøgningsfristens udløb vil lokal tovholder holde møde for 
direktionen og den "arktiske læge" mhp at få projektet skudt i 
gang. 

B6. Økonomi Skønnet udgift for hele projektperioden 64.430 kr. 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
_____ _F_�rs�9.et ophører senest 31.3. 2024

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

1.feb.2022

31.dec 2023

I Den regionale FTR for Yngre Læger 


