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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers 

Faglig specialist med særligt fokusområde inden for Demens 

At lave et individuelt forløb således afdelingslægens kvalifikationer 
inden for demensudredning øges til et niveau af fagligspecialist, 
således afdelingslægen subspecialiseres inden for demensområdet. 
Siden 2020 har sundhedsstyrelsen haft øget fokus på at sikre 
kvaliteten i demensudredning på de mindre enheder i Danmark. 
Medicinsk afdeling Randers har udredt nogle få geriatrisk patienter 
for demens siden efteråret 2020 og der har derfor ikke hidtil været 
mulighed for subspecialisering inden for området. 
Afdelingslægen vil igennem delvis ansættelse på specialiseret enhed, 
k�rsusdeltagelse samt forsat udredning af patienter på egen 
afdeling opnå en subspecialisering inden for demensområdet. 
Afdelingslægen vil få funktion i Hukommelsesklinikken, Neurologisk 
afdeling, Aarhus Universitetshospital svarende til 1 dag ugentligt. 
Afdelingslægen vil se patienter på samme niveau som neurologerne 
og der vil være stor tilgængelighed af sparring. På medicinsk afdeling 
vil afdelingslægen var

1
etage demensudredningen samt undervisning 

inden for området. Samtidig vil afdelingslægen deltage i kurser 
svarende til 4-7 kursusdage. 
Succeskriteriet for projektet er, at afdelingslægen gennemfører 
ansættelsen hos neurologerne tilfredsstillende samt deltager i 
kurserne. Dertil vil afdelingslægen blive faglig ansvarlig for 
demensudredning, i samarbejde med specialeansvarlig overlæge, 
inden for Geriatri. Afdelingslægen får ansvar for tværfaglig 
vidensdeling og blive nøgleperson inden for demensområdet, således 
der kan tilbydes rådgivning også tværsektorielt. 



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 
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Afdelingslægen vil får funktion på Neurologisk afdeling, AUH, 
Hukommelsesklinikken gennemsnitligt 1 dag om ugen i 
perioden 1. august 2022-31. juni 2023. lønnen for denne dag 
tilbageføres fra neurologisk afdeling, AUH til Medicinsk 
afdeling, Randers. 
Afdelingslægen vil være den primære person, der står for 
demensudredningen på medicinsk afdeling, Randers. 
Afdelingslægens samlede arbejdstid overstiger ikke 37 
timer/ugentligt i gennemsnit over normperioden. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

-  

B4 I hvilken periode kører 01.08.2022- 31.07.2023. 
forsøget? 

B5. Organisering Projektet vil gå i gang fra August 2022. 

B6. Økonomi Ansøger om stort funktionstillæg på S0000kr. fra projektpuljen. 
(Til lægsstørrelse 20.000 - Kursusdagene blive afholdt med løn fra Medicinsk afdeling Randers. 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

I 
D, Aftalen 7r indgået mellem

Dato Z�r ] - Tl

01.08.2022 

31.07.2023. 
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I
D. Aftalen er godkendt

For YL For Region Midtjylland 




