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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 

Regionshospitalet Viborg 

Subspecialisering i Almen Gynækologi med fokus på endometriose 

Subspecialisering i Almen Gynækologi vil fremme mine generelle 
kompetencer inden for den benigne gynækologi og særligt det 
operative felt. Det vil samtidig højne niveauet i hele afdelingen ved 
at jeg yderligere kan bidrage til oplæring og supervision, 
vidensdeling i afdelingen og hjælpe med til at forbedre 
behandlingen af afdelingens mere komplicerede patientgrupper. 
Subspecialisering i almen gynækologi er et 2-årigt forløb, beskrevet 
af Dansk Gynækologisk Selskab (bilag 1). 

I mit forløb, er det aftalt at jeg er medansvarlig for 
endometriose/dysmenore patienterne, I samarbejde med 
overlæge: 
- varetage endometriose/dysmenore ambulatorie
- operere endometriose (fraset dyb infiltrerende endometriose)
- kvalitetssikring af forløbene

B3. Indhold (hvad er - Aftalt opstart af subspecialiseringen 1. marts 2022 
aftalt?) - Deltagelse i ESGE kongres oktober 2020

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

- Certificering i minimal invasiv gynækologisk kirurgi ved ESGE
- Deltagelse i AAGL/Endometriosis kongres 2023
- Udveksling på ekstern afdeling - Endometriose-team,

Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital over
6 måneder fra efterår 2022.

- Under udveksling i Aarhus fortsat passe vagter samt
operationsdage i Viborg

Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet 
Viborg: , Afdelingslæge
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- Overlæge
- Overlæge (hovedvejleder)

Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital: 

B4 I hvilken periode kører 01.03.22-31.12.2023 (Subspecialiseringsforløbet strækker sig over 
forsøget? 2 år). 

B5. Organisering Projektet er forankret i Kvindesygdomme og Fødsler, 
Regionshospitalet Viborg. 

Viborg betaler alle driftsomkostninger ift løn, kurser og kongresser. 
Projektmidler er alene som kompetencetillæg. 

B6. Økonomi Der er aftalt et tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 
(Til lægsstørrelse 20.000 -
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

D. Aftalen er indgået mellem

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

01.03.22 

31.12.2023 




