
d 

OK-21 

PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A 1. Hospital/afdeling Børn- og Ungeafdelingen, AUH, Skejby 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 

Faglig specialist med særligt fokusområde. 
Oprettelse af Idrætsmedicinsk kinik i pædiatrien. 
Ledende overlæge, Born og Unge 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge afd.læge, Ph.d. 

B. Forsøget

Bl. Formål At udvikle og oprette en idrætsmedicinsk klinik/ambulatoriespor 1 
pædiatrisk regi på AUH, evt. i samarbejde med Idrætsmedicinsk 
klinik under ortopædkirurgien. 

B2. Beskrivelse Som led i det børnereumatologiske tilbud på AUH ses mange born 
og unge med problemstillinger, der ofte kan kategoriseres som 
1drætsmedicinske ( over-/underbelastning, posttraumatiske 
smerter/genoptræning). En patientgruppe som vurderes at være 
meget stor, men som aktuelt tabes i primærsektoren, da der ikke 
er et reelt pædiatrisk tilbud. Dette kan resulterer i en stor gruppe 
af unge, der holder sig fra fysisk aktivitet grundet manglende 
udredning/faglig rådgivming. Samtidig vurderes idrætsmedicinen i 
sin helhed at kunne anvendes indefor samtlige øvrige pædiatriske 
subspecialer i form af rehabilitering for svært syge eller kroniske 
patienter. Desuden vil der på sigt kunne opstartes/deltages i 
forskning lokalt/regionalt/nationalt og internationalt. 
Ansvarlig afdelingslæge har i 2019 opnået Diplomstatus i 
Idrætmedicin, under Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS). 

B3. Indhold (hvad er I projektperioden skal DØP: 
aftalt?) - Udvilke kompetencer via ophold på idrætsmedicinsk klinik på

AUH og samt sportsmedicinsk Center Region Nord,
Hjorring/frederikshavn.
- Deltagelse i fagligt relevante kurser, der tilbydes i
idrætmedicinsk regi.
- Arbejde med oprettelse af tilbud til patientkategorien, 1 klinik for
led- og bindevævslideiser, og som forventes at kunne indgå i
planerfor det fremtidige Børnehospital.
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B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?)                                                 - Afd. læge  

B4 I hvilken periode kører 1.jan. 2022 - 31. dec. 2023 
forsøget? 

B5. Organisering - er tovholder på projektet.
- samarbejder med (pæd.reu, om faglig
udvikling) 
- Har aftaler med Idrætmedicinsk klinik AUH og Sportsmedicinsk
center Hjørring om følgedage i klinikkerne.

B6. Økonomi - Ønskes tillæg årligt 50.000 kr.
(Tillægsstørrelse 20.000 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
1. jan. 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. dec. 2023
- Forsøget ophorer senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
7. feb. 2022
Leder

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


