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OK-21 

PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Aarhus Universitetshospital, Intensiv Øst 

A2. Forsøgets titel Faglig og organisatorisk udvikling inden for emnet hjertestop 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål At udvikle sig som specialist indenfor området hjertestop og udvikle 
sig organisatorisk som medlem er flere råd og komiteer. 

B2. Beskrivelse Undertegnede er som led i udviklingen som specialist 
indenfor området hjertestop medlem af forskellige 
råd/komiteer nationalt og internationalt. 
Undertegnede er udpeget som repræsentant af Dansk 
Selskab for anæstesiologi og intensiv medicin til Dansk Råd 
for Genoplivning og til RKKP databasen DANARREST 
Registrering af hjertestop på hospital. Derudover er 
undertegnede udvalgt af afdelingsledelsen og 
hospitalsledelsen til at indgå i et kvalitetsarbejde med 
gennemgang af alle hjertestop pa Aarhus 
Universitetshospital. 
Undertegende er derudover også medlem af Advanced life 
support taskforce under International Liaison Committee on 
Resuscitation som arbejder med evidens og udarbejdning af 
internationale retningslinjer ang. behandling af hjertestop i 
hele verden. Undertegnede er udvalgt blandt ansøgere fra 
hele verden. 
Undertegnede er derfor et fagligt fyrtårn indenfor det faglige 
område hjertestop. 
Som medlem af de forskellige råd/komiteer udvikler jeg mig 
organisatorisk som afdelingslæge. 

B3. Indhold (hvad er - Hvad har I konkret aftalt?
aftalt?) - Afdelingsledelsen støtter på flere områder. Vedrørende

arbejdet med gennemgang af alle hjertestop på Aarhus
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Universitetshospital er der indgået en aftale om frikøb med 

hospitalsledelsen med frikøb svt. 10 timer pr. måned. 

Afdelingsledelsen støtter deltagelse i alle møder med fri med 

løn. 

Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) på 

følgende måde: Flere af møderne under International 

Liaison Committee on Resuscitation foregår udenfor 

arbejdstid, hvorfor der en gensidig aftale om forskudte 

arbejdstider og flextid. 

Afdelingslægen har administrationsdage hvor der 

administrative arbejde 

afvikles. 

i forbindelse med møderne kan 

B3. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

Med baggrund i de mange råd/komiteer er der en stor 
deltagerkreds. Den overordnede faglige og organisatoriske 
udvikling evalueres med afdelingsledelsen. 
Arbejdet med gennemgang af alle hjertestop på Aarhus 
Universitetshospital udføres i samarbejde med 
hjertestopkoordinater under rådgivning af 
kvalitetskoordinator.

B4 I hvilken periode kører 0l.01.2022-31.12.2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 

(Tillægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) -

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Perioden er udvalgt på baggrund af den 2 årige periode hvor 
jeg er valgt til medlem af Advanced life support taskforce 
under International Liaison Committee on Resuscitation 
Projektet indebærer at den pågældende afdelingslæge i 
samarbejde med de funktionsledende overlæger sikrer at den 
fornødne tid kan afsættes til gennemførelse af projektet 
Fast tillæg på 50.000/år 

Uddybende bemærkninger: Der er taget beslutning om den aktuelle resultatløn fordi omfanget 

af arbejdet er omfattende med poster i 3 nationale råd/komiteer og 1 internationalt råd. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

01.01.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023
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D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
Leder  

Afdelingslæge 

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




