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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 
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Al. Region Syddanmark, Odense Universitets hospital, Odense & 
Region/hospital/ afdeling Svend borg 

A2. Forsøgets titel Afdelingslæger som innovatører af bæredygtige og klimavenlige 
behandlingstilbud 

A3. Ansvarlige for forsøge
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B2. Beskrivelse 

l Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling, bl.a. pga. den ændrede
demografi, nye behandlingsgennembrud og ikke mindst den
teknologiske udvikling og digitale transformation.
Samtidig er der en stigende bevidsthed om, at fremtidens
behandlingstilbud og services skal tilrettelægges energi- og
miljørigtigt. En del af indsatserne for at reducere OUH's klimaaftryk
kan knytte sig direkte til vores behandlingstilbud, hvor vi -
eksempelvis ved brug af robotter, telemedicin/video, trådløse
målinger, PRO eller andre innovative tiltag - kan reducere C02-
udledning.

Test af nye teknologier i sig selv gør ikke en forskel. Det er 
koblingen med en klinisk indsigt og faglighed, fokus på evidens og 
implementering, der gør at vi kan lykkedes med at reducere vores
klimaaftryk i en højteknologisk fremtid.
At lykkedes med at reducere klimabelastningen af

1 
behandlingstilbud forudsætter derfor dyb og praktisk indsigt i
klinisk praksis, et innovativt mindset og blik for at kunne

I transformere viden om, hvordan man reducerer klima-belastning i 
andre sektorer til vores sundhedsvæsen. 
Det foreslås, at afdelingslægen tilknyttes et af vores innovations
og forskningscentre, dvs. Center for innovativ medicinsk teknologi 
(CIMT), Center for klinisk kunstig intelligens (CAI-X) eller Center 
for Clinical Robotics (CCR). 



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B4. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Forløbet indebærer, at afdelingslægen gennemfører mindst et

I 
konkret projekt på egen afdeling inden for formålet (bæredygtighed 
og innovation), projektet kunne evt omhandle brugen af 
telemedicin/video, PRO, målinger på distancen eller lignende. 
Projektet udvikles af afdelingslægen med sparring fra afdelingen og 
fra Klinisk Udvikling. Afdelingslægen vil gennem forløbet få indsigt 
i både innovation, udvikling og drift af et projekt og tilhørende 
organisatoriske forståelse. Forløbet kan suppleres af mere formel 
træning i innovation, konkret tilrettelagt efter den enkeltes ønsker 
og behov (fx indsigt i digital transformation, indsigt i konkrete 
teknologier, styrke kompetencer i projektledelse, fundraising og 
lign.). 

Afdelingslægernes indsatser skal forankres i stamafdelingen. 
Afdelingslægen har det overordnet ansvar for projektets formål, 
indhold og udførelse 

Det tidsmæssige behov afhænger af projekts omfang og aftales 
med afdelingsledelsen (innovation kan give rådgivning) 
Der gives faglig og kollegial sparring fra de tre innovations- og 
forskningscentre (CIMT, CAI-X og CCR) 

I B5. I hvilken periode kører 
forsøget? 

86. Organisering

I B7. Økonomi 

Afdelingslægen får et tillæg på 26.000 kr. årligt i 31/3 18 niveau. 
Samlet puljetræk pr. år udgør 36.734 kr. årligt i oktober 2021 
niveau for at varetage det aftalte projekt. 

Afdelingslæger der er ansvarlig for varetagelse af udvalgte 
innovationsopgaver i egen afdeling. 

D. 1. maj 2022 til 31. december 2023.

Ansøgningsfristen er 8. april 2022. Ansøgningen sendes til lokal 
tovholder. Endeligt svar/godkendelse foreligger seneste den 22. 
april 2022. Projektet evalueres skriftligt til lokal tovholder INDEN 

den 31. maj 2023. 

Ansættelsen er i stamafdeling - sparring gives fra KLU - 
Innovationsteamet. Kontaktperson i Innovation er  

Estimeret udgifter for hele forsøgsperioden afhænger af periodens 
længde og antallet af projekter. Puljebelastning pr. projekt pr år: I 
36.734 kr. 

L

I forbindelse med afprøvning vil der givetvis være udgifter til indkøb 
af relevant udstyr. Det foreslås, at der afsættes et mindre beløb
hertil, fx 3 x 50.000 kr. (muligvis fra opsparede midler fra ubrugte 



I 
midler fra innovationspuljen dette skal ansøges i I 
Innovationsrådet). 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

l C.3. Dato for forsøgets afslutning
_ -_ Forsøget ophører senest 31.3. 2024 

l 

1. maj 2022

I 31. december 2023 

D. Aftalen er ind�ået mellem

Region Den  regionale FTR for Yngre Læger l




