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OK-21 PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR 

AFDELINGSLÆGER SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Hjertesygdomme AUH 

A2. Forsøgets titel Etablering af mitokondrielt og kardiologisk eksperimentelt analyse 
laboratorium (Område: faglig specialist med fokusområde) 

A3. Ansvarlige leder for Professor Overlæge 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål Oprette en organisation omkring mitokondrielle og eksperimentelle 
kardiologiske analyser 

B2. Beskrivelse På afdelingen er mitokondriefunktionsanalyser og eksperimentelle analyser 
tilgængelige og anvendes i forbindelse med at afdække mekanistiske 
forhold omkring hjertesygdomme. Der mangler en organisering omkring 
dette med klare linjer for hvorledes laboratoriet drives, organiseres, 
udvikles endsige transparens af ansvarsfordeling. Der vil i arbejdet være 
ledelses- og forskningsudvikling og behov for kompetenceudvikling 
indenfor mitokondrieanalyser. Dette vil blive erhvervet gennem selvstudier. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Projektet indbefatter afdelingslæge, bioanalytiker, reservelæge og 
eventuelle andre relevante yngre læger fra afdelingen. Der er pågående 
samarbejde med professor, Prodekan, Prof., prof., Prof.. Desforuden 
forventes det at yderligere speciallæger fra afdelingen vil blive inddraget i 
arbejdet. 

Selve gruppen omkring "Mitokondrie og kardiologiske eksperimentelt 
analyselaboratorium" etableres i perioden l.april-1. juni 2022. Gruppen 
arbejder på udvikling af metoder i perioden 1. juni-1. okt mens der løbende 
foretages analyser. Nye metode vil blive taget i brug 1. okt-1. jan 2023. I 
2023 vil der blive udført analysearbejde. Der vil løbende være diskussioner 
med lægekollegiet omkring arbejdet og endvidere er det ambitionen at 
etablere samarbejde på tværs af specialerne og således i sammenarbejde 
med andre afdelinger på AUH i 2023. 



               vil varetage møder, korrespondancer, organisering og daglig 

drift uden for almindelig arbejdstid (i.e. som hjemme arbejde). Det 

vurderes at der samlet vil blive brugt 2 arbejdsdage om måneden på 

projektet (uden for alm. arbejdstid). 

B4 I hvilken periode kører Projektet er løbende i perioden frem til 31. dec. 2023 

forsøget? 

B5. Organisering Overordnet er det ledelsesmæssigt forankret ved lærestolsprofessor (en 

del af afdelingsledelsen). Den ansvarlige afdelingslæge referer til 

                            er ansvarlig for den daglige drift. 

B6. Økonomi 50.000 

(Til lægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) -

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: Ansøger ønsker og forventer at nuværende almindelig kliniske arbejdstid 

fastholdes. 
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C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C. 2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato � s-. cl l C) C

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato

For YL

01.04.2022

31.12.2023

23-03-2022

 

For Region Midtjylland




