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Information om ansøgningsfrist på afdelingslæge projekter 

 

 

Det har nu været muligt at ansøge om midler til 

afdelingslægeprojektet i knap 2 måneder. Der er især de seneste par 

uger er fremsendt overvældende mange ansøgninger.  

 

Det er positivt, at vi kan forvente, at de afsatte midler fra OK 21 kan 

bringes i spil i Region Midtjylland. Vi har dog sammen med YL en 

forpligtigelse til at sikre, at både psykiatrien og regionshospitalerne 

er tilstrækkeligt repræsenterede i ansøgningsfeltet. Vi er derfor 

sammen med FTR for Yngre Læger blevet enige om midlertidig at 

bremse op for at sikre en rimmelig fordeling af midlerne. 

 

Vi har fra starten haft et stort ønske om, at midlerne kunne fordeles 

bredt i regionen. Som det ser ud nu, fordeler ansøgningerne sig dog 

med en meget stor andel fra AUH. 

 

Vi indfører derfor nu en ansøgningsfrist, så alle ansøgninger 

skal være modtaget senest fredag d. 1. april 2022.  

 

Efter d. 1. april 2022 vil vi sammen med YL vurdere alle de indkomne 

ansøgninger og prioritere dem, for at forsøge at sikre, at hele 

regionen er repræsenteret.  

Hvis der bliver behov for at prioritere ansøgningerne vil følgende 

kriterier indgå: 

 En fordeling regionalt, der modsvarer fordelingen af 

afdelingslæger på de forskellige hospitaler 

 Med fokus på at de tidligere fremsendte temaer 

bliver repræsenteret 

 Efter kvaliteten i det beskrevne projekt med fokus på 

udviklingspotentiale for den enkelte læge og for 

afdelingen 

 Ligelig fordeling mellem specialer – idet omfang det 

er muligt. 
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Side 2 

Hvis der efterfølgende fortsat er midler til rådighed, laves en ny ansøgningsrunde. 

 

Vi er klar over, at en del, der nu har indsendt ansøgninger, vil opleve, at den præmis, de har 

ansøgt under, ikke har været klar, og det kan vi kun beklage. For en måned siden havde vi 

ikke forudset, at mængden af ansøgninger, ville blive så stor. Vi vil med indførelse af en 

ansøgningsfrist forsøge at sikre, at dem der har tanker om et projekt, men endnu ikke har fået 

skrevet en ansøgning, får mulighed for at komme i betragtning, inden pengene pludselig er 

brugt, da der aldrig har været tale om et først til mølle princip. 

 

Som en forudsætning for ansøgningerne, er det fortsat gældende, at afdelingerne skal sikre 

den fornødne tid til projekterne, og midlerne kan ikke anvendes til at finansiere frikøb eller 

overarbejde.


