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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 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlig leder 

for forsøget 

A4.Ansvarlig afdelingslæge 

B. Forsøget

B1. Formål 

Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, RegionH 

Opgaveglidning fra læger til bioanalytikere på Patologiafdelingen, 

Herlev og Gentofte Hospital 

I forbindelse med beskrivelse af forsøgets formål bedes følgende 

spørgsmål adresseret: 

- Hvordan bidrager forsøget konkret til at fremme

afdelingslægers faglige og opgavemæssige udvikling?

- Hvordan afprøver forsøget konkret nye veje i forhold til

afdelingslægers ka rriereudvi kling?

Hvad er succeskriterierne?

Formålet med forsøget er at identificere arbejdsopgaver, som på 

nuværende tidspunkt er lægelige opgaver, men som bioanalytikere 

vil kunne udføre efter oplæring og under supervision af læger. 

Forsøget vil afdække hvorvidt udvælgelse af opgaver og oplæring i 

disse vil kunne varetages af afdelingslæger. Denne opgave er 

tidligere primært blevet varetaget af overlæger. Det vil give os 

erfaring i forhold til ledelse af og samarbejde med bioanalytiker

gruppen 

Succeskriterierne vil være at bioanalytikerne efter endt oplæring vil 

kunne varetage opgaverne selvstændigt under supervision af 

læger. 
___ ______, 
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B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B4. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Der er gennem flere år arbejdet med opgaveglidning i patologien. 
I forbindelse med modtagelse af operationspræparater som bl.a. 
skal vurderes for radikalitet er der en del arbejdsopgaver, som på 
nuværende tidspunkt varetages af læger. Det er oplagt af afsøge 
om nogle af disse opgaver kan varetages af bioanalytikere, således 
at der frigives læge-tid til den stadig mere omfattende cancer
diagnostik. 
Fra maj 2022 flytter brystkræft-diagnostik og -kirurgi for hele 
regionen til Gentofte Hospital. I den forbindelse etableres et afsnit 
for brystkræft diagnostik, som en udefunktion af Herlev Hospitals 
Patologiafdeling. Afsnittet får, ud over læger, en fast bemanding af 
bioanalytikere. Når vi har en lille gruppe af faste bioanalytikere, vil 
opgaveglidning være oplagt, idet de hurtigt vil kunne opnå 
ekspertise indenfor et område. 
Det vurderes at man samlet vil kunne frigive ½ times lægetid pr 
dag ved opgaveglidning. 
Der er aftalt et tillæg på 20.000 kr. årligt hver til    som 
kompensation for den belastning og yderligere arbejdsbyrde 
der vil være med oplæring og supervision af bioanalytikere. 
Forsøget vil omfatte to afdelingslæger 

--------�------

BS I hvilken periode kører l.5.2022-31.5.2023
forsøget? 

-

B6. Organisering Forsøget vil primært foregå på Gentofte matriklen, men dele af 
forsøget vil formentlig kunne udbredes til Herlevs Patologiafdeling 

B7. Økonomi Der ansøges om tillæg til 2 afdelingslæger, som vil forestå den 
(herunder tillægsstørrelse) daglige oplæring og supervision af bioanalytikerne. Det er 

nødvendigt at være to afdelingslæger, idet vores arbejdstid vil 

Uddybende bemærkninger: 
I 

veksle mellem Herlev og Gentofte matriklerne, og det vil være 
_ nødvendigt med daglig supervision. 

Efterfølgende evaluering af projektet: Projektet vil løbende og efter 1 år blive evalueret både fra 
læge- og bioanalytikersiden, mhp hvilken tidsbesparelse der er opnået, hvorvidt 
bioanalytikergruppen føler sig sikre i deres nye arbejdsopgaver og om der er identificeret andre 
arbejdsområder hvor opgaveglidning er relevant. 

Forsøgets tidsmæssige udstrækning 

. Dato for forsøgets opstart 
_____ _..._ ______ _ _ __ _
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1.5.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.5.2023 
- Forsøget ophører senest 31.3.2024

D. Forsøget er aftalt mellem

Dato (}!j "2__. 
3- 2

Le ler Afdelingslæge / TR / FTR 

E. Forsøget er indstillet af afdeling/hospital (evt. lokal styregruppe)

Dato 

For afdeling/hospital (evt. lokal 
styregruppe) 

F. Forsøget er godkendt centralt og aftale indgået

Dato 

For YL Region Hovedstaden For Region Hovedstaden 

-


