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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 for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Medicinsk afdeling 

Forankring af ansvaret for udvikling og undervisning om klinisk-IT 

At området omkring lægefaglig undervisning og vejledning i klinisk-IT 
forankres ved en speciallæge i afdelingen: 
Der er behov for løbende lægefaglig undervisning, ledelse og 
vejledning ifht. implementering af nye kliniske IT-redskaber i 
afdelingen. 

Medicinsk afdeling har mere end 100 læger ansat. 
Der er i lægegruppen løbende behov for undervisning og opdatering 
på det kliniske it-område for alle læger i afdelingen, både ifht. nye 
systemer/funktioner der tages i brug, og ifht. optimering af 
eksisterende arbejdsmetoder. 
Derudover er det vigtigt at der er en lægefaglig tovholder på 
registrering af de patientforløb, hvor sekretærerne har behov hjælp 
til fx. efterregistrering. 
Projektet vil samtidig hermed give den ansvarshavende læge en unik 
mulighed for at løfte nogle spændende opgaver som kan give både 
organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring. 

Det forventes bla. at afdelingslægen varetager følgende: 

• Månedlig EPJ-undervisning i afdelingen.

• Deltager i hospitalets regelmæssige og overordnede

registreringsmøder
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• Varetager information om og oplæring i metoder til

cancerregistrering samt er bagstopper i de tilfælde hvor der

skal efterregistreres.

• Deltagelse i udviklingsprojekter internt i regionen, men også

med samarbejdspartnere indenfor klinisk IT, som fx.

workshops hos Systematic omkring fx. videreudvikling af

mulighederne i MidtEPJ, data fra bi-portalen o.lign. projekter.

• Omkring det Fælles Medicinkort varetages løbende

information og feedback til afdelingens læger og

sygeplejersker mhp. at få afdelingen til at opnå tilstrækkelig

med ajourførte kontakter.

• Månedlig introduktion af nye læger i afdelingen ifht. Klinisk

logistik (ind. de 6 ansvarsområder for læger ved stuegang),

FMK og Cancerregistrering.

B3. Deltagerkreds (hvem

fra indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Forventes at køre kontinuerligt fra April 2022

forsøget? 

B5. Organisering 
B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

50.000 

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 er indgået mellem

1 April 2022 

31.12.2023 
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Dato 

Leder Afdelingslæge
v' ()

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




