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Til afdelingslæger og ledelsen 

 

Vil I være med til at finde nye karrieveje for afdelingslæger?  

Så er det nu, der skal søges midler til projekter inden for syv 

områder: 

1. Innovation/digitalisering 

2. Tværsektorielle patientforløb (brobygger) 

3. Forbedringsaktiviteter herunder fælles beslutningstagen 

4. Bæredygtighed 

5. Trivsel og psykisk arbejdsmiljø 

6. Faglig specialist evt. med et særligt fokusområde  

7. Forskning 

I Region Midtjylland er vi enige om, at anvende midlerne fra den 

centrale overenskomst pulje til projekter der understøtter, hvordan 

en fremtidig afdelingslægestilling kan udformes. Parallelt med, at 

projektet bidrager til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen inden for 

de nævnte temaer. 

 

Projekterne gennemføres som forsøgsordninger og skal evalueres 

inden overenskomstforhandlingerne i 2024. 

 

Der er afsat ca. 8,6 mio. kr. årligt i 2022 og det samme beløb årligt i 

2023 til at gennemføre projekterne i Region Midtjylland og honoreres 

fra en central pulje. Midlerne skal anvendes til løn. 

Vi opfordrer ledelser og afdelingslæger til sammen at tage en dialog 

om, hvilket projekt der er relevant på netop jeres arbejdsplads. 

Dialogen er vigtig, da der kun kan ansøges om projekter, som begge 

parter er enige om.  

Der er en række eksempler på projekter under de enkelte 
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projektbeskrivelser. Jeres idé behøver ikke ligne eksemplerne, for at I kan søge. Ideen skal 

bare passe ind i et af de seks emner. 

Sådan søger I 

Læs hvordan I søger i bilaget til denne mail.  

Send ansøgningsskema som er vedlagt som bilag til projektansoening@stab.rm.dk. 

 

Baggrund 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK21 for underordnede læger (YL) blev 

parterne enige om at afsætte midler til projekter til udvikling af karriereveje for 

afdelingslæger. 

Vi er glade for at der i fællesskab, er identificeret en række områder, inden for hvilke der kan 

afprøves nye karriereveje for afdelingslæger i de kommende 2 år.  

 

 

Projektbeskrivelserne er vedlagt som bilag.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Morten Krogh Christiansen  Ole Thomsen 

Formand for YL i Region Midt  Koncerndirektør 
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