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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDEUNGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

82. Beskrivelse

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Hjerne og Rygkirurgi 

MRgFUS 

Implementering af ny højt specialiseret funktion: MR-guldet 
fokuseret ultralydsbehandling af essentiel tremor. Projektet vil 
fremme afdelingslægens faglige virke og løfte afdelingens 
behandling til internationalt høit niveau. 
Afdelingslægen vil være nøgleperson og koordinator i behandlingen 
af essentiel tremor patienter, som tværfagligt rummes i neurologisk 
og neurokirurgisk regi. Det vil være afdelingslægens rolle at drive 
og udvikle både den kliniske og forskningsmæssige del af projektet. 
Endvidere stå for national multidlslplinær konference og lokal 
neuroloqisk/neurokirurgisk konference og ambulatorium. 

- Forsknings, kvalitets og undervisnings forpligtelser indgår I
opgaven.

- Varetagelse af landsfunktion for den subspeclale
funktion/behandling.

- Samarbejde med CINAC Madrid og Universitets Hospital Kiel
om behandlingen.

- Samarbejde med Glascow, London og Milano i forhold til
forskning. (PET, MR tractografo, Quality of llfe, tremorscale)

- Der er aftalt et tillæg på x kr. til
- Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) på

følgende måde: Ja.
- Evt. dokumenteret som bilag.
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B4 I hvilken periode kører
Juni 2022 til december 2023forsøget? 

B5. Organisering Tværfagligt funderet i AUH ved: Hjerne og Rygkirurgi, Neurologisk
Afdeling, Røngten og Scanning Sektion Neuro, Bedøvelse og 
opvågning, PET-centret. 
Nationalt i samarbejde med AAUH, OUH, RH og privatpraktiserende
neurologer.

B6. Økonomi 50.000 + resultatløn 50%
(Ti Hægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller so:ooo kr.) -
tildeles den ansvarlige
afd.læge 
Uddybende bemærkninger: MRgFUS er en ny national højtspecialiseret behandling som skal
varetages af AUH. Ansøger vil blive tilknyttet projektet mhp implementering af funktionen på
AUH herunder etablere funktionen som et nationalt center i Danmark. Ansøger vil også skulle
igangsætte forskning Inden for funktionen; men først og fremmest skal ansøger oplæres i
funktionen med en del rejseaktivitet til centeret I Madrid mht oplæring. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1. juni 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. december 2023
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Afdelingslæg

Dato
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