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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Aarhus Universitetshospital / Børn og Unge 

A2. Forsøgets titel Faglig specialist i børn med hjertesygdom 

A3. Ansvarlige leder for Ledende overlæge  
forsøget 
A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Afdelingslæge 

Varetagelse af regionsfunktion og højt specialiseret 
funktionsudredning og behandling af børn med medfødt 
hjertesygdom samt familiær hyperkolesterolæmi som faglig 
specialist 
Der ansøges med henblik på mulighed for udvikling af faglige 
kompetencer og styrker inden for kongenit hjertesygdom som led i 
subspecialisering i denne komplekse patientkategori. Herunder at 
opnå international certificering i avanceret ekkokardiografi ved 
kongenit hjertesygdom. Dette med henblik på at kunne varetage 
højt specialiseret elektiv udredning og behandling på 
specialistniveau af børn og unge med medfødt hjertesygdom, samt 
kunne varetage højtspecialiseret vagtfunktion med akut udredning 
og behandling af nyfødte (mature og premature), børn med 
mistænkt eller erkendt hjertesygdom samt voksne med kongenit 
hjertsygdom (ACHD-patienter). Desuden at kunne deltage 
tværfagligt i samarbejde med føtalmediciner, kardiologer 
intensivister etc. Desuden søges til videreudvikling af regional 
funktion ift. varetagelse af udredning og behandling af børn med 
familiær hyperkolesterolæmi. I tillæg til ovenstående med henblik 
på at styrke personlig karrierevej og trivsel. 

B3. Indhold (hvad er - Gennemførelse ESC (European Society of Cardiology)
aftalt?) certificering i kongenit hjertesygdom, i samarbejde med

EACVI/AEPC. Herunder gennemføre teoretisk eksamen
(part 1) samt udføre komplet ekkokardiografi på 250
patienter med kongenit hjertesygdom samt 10
superviserede DOPS (Direct Observation of Procedural
Skills) (part 2).
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- Varetagelse af vagtfunktion med dækning af 
"børnehjertevagten" i 6. skiftet rul. 

- Deltagelse i i nternationa It certificeret kursus i 
ekkokardiografi og morfologi 

- Deltagelse i ugentlige nationale konferencer med
børnekard iologer, føtalmediciner, ka rd iologer,
thoraxkirurger etc.

B3. Deltagerkreds (hvem Afdelingslæge  
indgår?) Overlæge (supervisor på DOPS), Overlæge

B4 I hvilken periode kører 1. april 2022 - 31. december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering Afdelingslægen sørger selv for tilmelding og registrering i 
forbindelse med certificering og kurser, herunder løbende 
registrering af udført kongenit ekkokardiografi i logbog. Deltagelse 
i Børnehjertevagten foregår som døgnvagt i 6. skiftet rul. 

B6. Økonomi Fast tillæg på 50.000 kr/år + 50% resultatløn 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige µdstrækning

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

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. december 2023
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Leder Afdelingslæge 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


