
OK-21 
PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Aarhus Universitetshospital, Patologi 

A2. Forsøgets titel Etablering af fosterneuropatologi på AUH 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

Ledende overlæge Patologi 

A4. Ansvarlig afd.læge Afdelingslæge Patologi 

B. Forsøget

B1. Formål At hjemtage regionsfunktionen fosterpatologi inkl. 
fosterneuropatologi til Region Midt. 
At gøre afdelingslægen til faglig specialist inden for subspecialet 
fosterpatologi med fokus på fosterneuropatologien og med ansvar 
for at drive og udvikle fosterneuropatologien. 

B2. Beskrivelse Fosterpatologi (=Tolkning og rådgivning vedrørende obduktion af 
fostre, spædbørn og placenta jf. Sundhedsstyrelsens 
Specialevejledning for Patologisk anatomi og cytologi) er en 
regionsfunktion som i de sidste knap 5 år ikke har kunnet blive 
varetaget på AUH og i Region Midt i det hele taget. Dette har 
medført at alle fosterobduktioner i Region Midt er blevet sendt ud 
af regionen til Region Syd til Odense, OUH.  

For at subspecialet kan hjemtages til Region Midt kræves 
speciallæger med højt fagligt niveau og optimal organisering og 
projektet er iværksat for at sikre dette. 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

- Der er aftalt et tillæg på x kr. til
- Der er planlagt et antal enkeltstående dage med oplæring i

Odense (med overnatning).
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Afdelingslæge 
Afdelingslæge 
Ledende overlæge Patologi 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget?  

1. marts 2022 - 31. december 2023

B5. Organisering Opgradering af faglige kompetencer 
Oplæringen i fosterneuropatologi er planlagt på AUH og 
oplæringen i fosterpatologi som sidemandsoplæring på OUH, 
Region Syd. Desuden haves arkivmateriale på AUH som kan 
benyttes til orientering og selvstudium i mindre grad. 



For at sikre det højeste faglige niveau er det planlagt at ansøger 
skal deltage i internationale kurser herunder IPPA advanced 
course in paediatric pathology og Euro-CNS training course in 
developmental neuropathology. 

Samarbejde 
Eftersom lægerne i de kliniske specialer (herunder 
gynækologerne) i flere år udelukkende har samarbejdet med 
Patologi, AUH er der fokus på at ansøger sammen med 
afdelingslæge skal bidrage til etablering af samarbejde med 
relevante klinikere på AUH herunder konference-aktivitet. 

Organisatorisk baggrund 
Ansøger skal arbejde på at anskaffe af relevante instrumenter og 
apparatur samt sikring af optimal fysiske rammer for at 
funktionen kan varetages.  
Der er fokus på at arbejdsgange og instrukser i e-dok oprettes så 
ensartethed og robusthed i undersøgelseskvaliteten kan 
opretholdes. 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 – 
35.000 eller 50.000 kr.) – 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Fast tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn på 50%. 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

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

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

31. december 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 



For YL For Region Midtjylland 


