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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

I A. Identifikation
I 

Al. 
Region/hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

l A3.�nsvarlige for forsøget

B. Forsøget

B1. Formål 

B2. Beskrivelse 

I 
Region Syddanmark, Odense Universitets hospital, Odense & 
Svendborg 

Afdelingslæger som konference/MDT ansvarlige. 
--

I 

Den enkelte afdelingslæge i samarbejde med den faglig ansvarlige 
overlæge for funktionen, samt ledende overlæge. 

j 

Projektet skal fastholde afdelingslægen, som er delvist ansvarlig for I 
eksempelvis MDT, eller anden konference som har afsæt i 
afdelingslægens faglige ekspertise eller subspecialisering. I 

1 Projektet skal være med til at sikre vedligeholdelse, vidensdelingl
og fastholdelse af funktioner på konference/MDT niveau. 

I 
Konferencer benyttes i stigende grad i forskellige specialer til blandt 
andet at drøfte billeddiagnostiske undersøgelser, samt 
behandlingsforløb. Konferencerne afholdes på tværs af afdelinger 
lokalt på OUH, samt regionalt og nationalt. 

Afdelingslægen har ansvaret for afholdelse af en eller flere af 
afdelingens konferencer, mens afdelingen har ansvaret for at sikre 
den fornødne tid til projektet. 

Projektet skal være med til at sikre grundlag for et højt fagligt 
udbytte ved konferencerne og afdelingslægens opgaver kan være: 
• Fastsættelse og koordinering af mødetidspunkt med relevante

samarbejdsafdelinger/-partnere
• Ansvar for at konference oplæg rundsendes rettidigt inden

konferencen
• Ansvar for fremlæggelse af patienthistorie
• Ansvar for fremlæggelse af billeddiagnostiske undersøgelser
• Ansvar for fremlæggelse af øvrige relevante prøvesvar
• Ansvar for at journalførelse af konferencenotat/-beslutninL



f B3. Indhold (hvad --;;:-· Afdelingslægen får et tillæg på 26.000 kr. årligt i 31/3 18 niveau, i I 
aftalt?) 

r B4. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) _ 
B5. I hvilken periode kører 
forsøget? 

t B6. Organisering 

B7. Økonomi 

Uddybende bemærkninger: 

I 
projektperioden for at varetage funktionen som konference/MDT 
ansvarlig inden for det aftalte område. Samlet puljetræk pr. år 
udgør 36. 734 kr. årligt i oktober 2021 niveau. 

j Afdelingslæger der delvist eller selvstændigt kan varetage 
J konference/MDT deltagelse 

D. 1. maj 2022 til 31. december 2023.

l Ansøgningsfristen er 8. april 2022. Ansøgningen sendes til lokal 
tovholder. Endeligt svar/godkendelse foreligger seneste den 22. 
april 2022. Projektet evalueres skriftligt til lokal tovholder INDEN 

den 31. maj 2023. 

Ansættelsen er i stamafdeling 

Estimeret udgifter for hele forsøgsperioden afhænger af periodens 
længde og antallet af projekter. 
Puljebelastning pr. projekt pr år: 36. 734 kr. 

I C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

r C.2. Dato for forsøgets opstart J 1. maj 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning
l____:_ Forsøget ophører senest 31.3. 2024

D. Aftalen er indgået mellem

f
Dato 

I Region 

31. december 2023
--- - -- -


