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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. 
Region/hospital/afdeling 

Region syddanmark, Sygehus Lillebælt 

A2. Forsøgets titel Webinaransvarlig 

A3. Ansvarlige for forsøget Lokal SLB-tovholder 

B. Forsøget

82. Beskrivelse

Formålet med forsøget er at oprette "En time med speciallægen"
webinarer på alle de relevante afdelinger på SLB. Der er et ønske 
om at styrke det tværsektorielle samarbejde, sikre ensartet høj 
faglig kvalitet og en fælles forståelse hos de praktiserende læger 
samt få ideer til hvad vi ellers med fordel kan bruge webbaseret 
formidling til. For den enkelte afdelingslæge skulle det gerne 
bidrage med at f� erfaring med webbaseret konferencer/formidling, 
få bedre it-kundskaber og få erfaring med kommunikation, 
planlægning og implementering af et større projekt. 
Succeskriterierne er at deltagende afdelingslæger og deres ledelse 
samt almen praksis tænker ovenstående bliver opnået. Vi stiler 
mod at afdelingerne gennemfører 75% af de webinarer, som de 
ved projektets start har i tankerne. Der evalueres ud fra det af SLB 
og lokal tovholder udformede evalueringsskema. 

For at fremme samarbejdet med almen praksis oprettes der på i alt 
10 afdelinger webinarer, hvor de praktiserende læger kan "møde 
speciallægen". For at få dette op at stå er der brug for en ansvarlig 
på alle afdelingerne. Sammen med afdelingens kvalitetskoordinator 
skal den webinaransvarlige stå for planlægningen af afdelingens 
webinarer. Den ansvarlige kan med fordel deltage i kurser omkring 
it-systemets opbygning. 

Der ydes en funktionstillæg for funktionen i forsøgsperioden, men 
tiden hertil findes i egen afdeling. Efter endt projektperiode gives 
en bonus, når den deltagende afdelingslæge skriftligt har givet en 
statl}_s på projektet og har udfyldt evalueringsskemaet. 



B3. Indhold (hvad er Der ydes funktionstifæg på 27.417 kr (oktober 2021-niveau) for 
aftalt?) hele forsøgsperioden (37.013 kr incl. pension og feriepenge). 

Derudover bonus efter endt projekt. Bonus størrelse endnu Ikke 
fastlagt men kommer formentlig til at ligge omkring 10.000kr som 
engangsudbetaling. 

Funktionstillægget bortfalder automatisk ved forsøgsperiodens 
udløb den 31. dec 2023. 

- ···-- . ·- ---··- -

B3. Deltagerkreds (hvem Webinar-interesseret afd.læge.
indgår?)

B4 I hvilken periode kører 1. februar 2022 til 31.dec 2023. Ansøgningsfristen er 15.januar 
forsøget? 2022 og der evalueres på projektet inden 31.mar 2023. 

B5. Organisering Efter ansøgningsfristens udløb vil lokal tovholder holde møde for 
alle, der har fået tildelt weblnarprojektet mhp networkning på 
tværs af matriklerne. 

B6. Økonomi Skønnet udgift 370.130kr. i hele projektperioden. 

Uddybende bemærkninger: 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
�9r����t �phører senest 3L_L��-4 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Region 
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1.feb 2022

31.dec 2023

Den regionale FTR for Yngre Læger 


