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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

81. Formål

82. Beskrivelse

B3. Indhold (hvad 
aftalt?) 

for 

Børn og Unge modtagelsen, Regionshospitalet Gødstrup, 
hospitalsenheden Vest 
Optimering af flow i børnemodtagelsen 

Ved at gennemføre et forbedringsprojekt i børn 
og ungemodtagelsen med den ansvarlige afdelingslæge som 
tovholder styrkes det tværfaglige samarbejde blandt 
personalegrupperne repræsenteret i børnemodtagelsen. 
Afdelingslægen får naturligt større ejerskab og en mere 
synlig position i børn og ungemodtagelsen. Ved 
projektarbejdet vil afdelingslægens kompetencer indenfor 
lederskab og projektstyring blive styrket. Ved at inddrage 
forældre til dialogmøder vil patientinvolvering og fælles 
beslutningstagen bidrage med familiens perspektiv på hvilke 
forbedringer der skal iværksættes. 

At gennemføre forbedringsprojekt i børn og ungemodtagelsen for 
at optimere flowet. 
Ved hjælp af PDSA-modellen kigges der på hvilke arbejdsgange der 
kan optimeres og de enkelte arbejdsgange ændres. Desuden 
inviteres familier til 1-2 dialogmøder omkring deres forløb i børn og 
ungemodtagelsen. For uddybning af projektets indhold se venligst 
vedlagte projektbeskrivelse 

er - Hvad har I konkret aftalt?
- Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr årligt. til afdelingslæge 
- Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler

83. Deltagerkreds (hvem Deltagere i forbedringsprojektet er ansatte på børn og unge
indgår?) afdelingen, Regionshospitalet Gødstrup,
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Afdelingens øvrige afdelingslæger vil deltage i børn og 
ungemodtagelsens daglige flow og vil også deltage i at afprøve 
forbedringer initieret via projektet. Det er dog kun den ansvarlige 
afdelingslæge i børn og ungemodtagelsen, der vil deltage i 
styregruppen og i det egentlige projektrelaterede arbejde 

B4 I hvilken periode kører August 2022- juni 2023 
forsøget? 

B5. Organisering Den ansvarlige afdelingslæge sendes på regionens kursus omkring 
forbedringsprojekt med en varighed af i alt 5 kursusdage i perioden 
1. august - 06.decmber
Den ansvarlige afdelingslæge har fast kontortid 1 dag om måneden
hvor projektarbejdet prioriteres, derudover vil der blive sat tid af
til projektet ad hoc.

B6. Økonomi Arbejdet med projektet forventes løst indenfor normal arbejdstid af 
(Tillægsstørrelse 20.000 - ansatte på Børn og Unge regionshospitalet Gødstrup. Der er derfor 
35.000 eller 50.000 kr.) - ikke afsat penge til løn eller andre udgifter. 
tildeles den ansvarlige afd.læge Tillægsstørrelse angives til 

35.000 kr årligt+ resultatløn svarende til 50% 
Uddybende bemærkninger: vedlagt er en projektbeskrivelse samt et eksempel på en forbedring 
analyseret via PDSA modellen 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.08.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 30.06.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem
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D. Aftalen er godkendt

Dato 
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