
OK-21 
PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Aarhus Universitets Hospital, Patologi 

A2. Forsøgets titel Kvalitetsansvarlig læge og akkreditering af Patologi 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At Patologi AUH opnår DANAK akkreditering og samtidig at sikre 
at Patologien i Region Midt har den bedst mulige kvalitet i 
Danmark og internationalt.  

At øge fokus på forbedringsarbejde på AUH og i Region Midt ved 
at gøre afdelingslæge til fagligt fyrtårn for kvalitetsarbejdet. 

At markere kvalitetsarbejdet på Patologi, AUH både regionalt og 
nationalt. 

B2. Beskrivelse I Danmark og internationalt der øget fokus på kvalitetsarbejde og 
akkreditering, hvilket den kommende EU forordning (MDR) også 
viser. Der har ikke været tradition for akkreditering i patologien i 
Danmark, men gennem længere tid har Patologi, AUH arbejdet 
målrettet på en akkreditering. 
En væsentlig del af akkrediteringen vedrører det lægelige arbejde 
og for at sikre at opgaven prioriteres tilstrækkeligt og sikre 
kontinuitet i forbedringsarbejdet er der udpeget en lægeligt 
ansvarlig for akkrediteringsarbejdet. Til denne opgave er 
afdelingslægen fundet bedst egnet på grund af ansøgers tidligere 
arbejde med organisatoriske opgaver og flerårige erfaring med 
akkrediteringsarbejde også fra tidligere ansættelser. 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

- Der er aftalt et tillæg på 20.000 kr. årligt jf.
Lokallønsaftale om Kvalitetskoordinator

- Da projektet er meget arbejdstungt og ansøger tillige



sidder med teamansvar i et højtspecialiseret subspeciale, 
har det i længere perioder ikke været muligt at frigive 
tilstrækkelig tid til at ansøger kan passe både 
rutinearbejdet og projektet inden for de aftalt 37 
timer/uge. Det er derfor aftalt at tidsforbruget der ligger 
ud over 37/uge afspadseres (såfremt det er muligt) eller 
udbetales som overarbejde. 

- 
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

1. cheflæge Patologi
2. afdelingslæge Patologi
3. ledende bioanalytiker Patologi
4. afdelingsbioanalytiker Patologi
5. afdelingsbioanalytiker Patologi
6. administrativ medarbejder Patologi

2.-6. på listen udgør afdelingens akkrediteringsudvalg 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget?  

Akkrediteringsarbejdet er opstartet i 2019 men aktuelle forsøg 
kører fra 1 jan 2022 

B5. Organisering Den lægelige del af akkrediteringsarbejdet og projektet er 
organiseret ved at afdelingslægen har ansvar for følgende 

• Medlem af diverse arbejdsgrupper og udvalg
o Akkrediteringsudvalg. Mødes ugentligt, 2-3 timer
o Kvalitetsudvalg. Mødes kvartalsvist
o AUHs repræsentant for af national arbejdsgruppe

der arbejder for lægelig akkreditering i specialet
patologisk anatomi og cytologi

• Hovedansvar for gennemgang af lægelige
laboratoriesammenligningsrapporter mhp vurdering af
resultater og mulige forbedringstiltag

• Ansvar for gennemgang af tilbagemeldinger fra
Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabaser

• Ansvar for at relevante lægelige instrukser foreligger og er
opdaterede

• Funktion som kvalitetsansvarlig i e-dok
• Optimering af arbejdsgange og samearbejde med de

kliniske afdelinger
• Sikre at relevant information om Patologis ydelser er

tilstede for rekvirenter
• Sikre systemer til stede til tilbagemeldinger/dialog

med rekvirenter
• Hovedansvarlig for afdelingens fællesdrev herunder

dokumentstyring på fællesdrevet og ansvarlig for sikring af
at Patologis fællesdrev lever op til Databeskyttelsesloven

• Optimering af det tværfaglige samarbejde mellem
Patologis læger og laboratorier ved bl.a. at gennemføre
årlige kvalitetsgennemgang af farvepaneler og farvninger

• Desuden har ansøger ansvar for at være opsøgende i
forhold til alle forbedringstiltag vedrørende det lægelige
arbejde

• Ansvar for uddannelsen af læger i afdelingens



kvalitetsarbejde 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 – 
35.000 eller 50.000 kr.) – 
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 

50.000 + resultatløn 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart Jan. 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 1. marts 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder 
Cheflæge 
 

Afdelingslæge  

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




