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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling AUH, Intensiv Nord 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

Faglige ansvarsområder for 
afdelingslæger 

Ledende overlæge 

B. Forsøget

Bl. Formål Formålet med projektet er at sikre et højt fagligt niveau og en 
konstant faglig udvikling på en afdeling med mange tværfaglige 
samarbejdspartnere. Det er desuden at sikre en vedvarende 
mulighed for faglig udvikling af en gruppe meget dedikerede 
afdelingslæger. 

82. Beskrivelse Ved at udpege afdelingslæger til at have ansvar for mindre faglige 
områder, styrkes den faglige udvikling i afdelingen, da

afdelingslægerne indenfor deres særlige område/områder bliver 
afdelingens eksperter. Afdelingslægerne bidrager dermed til at 
afdelingen generelt er fagligt opdateret til at varetage intensiv 
terapi inden for et bredt spektrum af patientkategorier, og med 
anvendelse af nyeste viden inden for hvert område. 
Ligeledes skal de pågældende afdelingslæger fungere som 
nøglepersoner i det tværfaglige samarbejde med relevante 
afdelinger for at højne kvaliteten af dette samarbejde. 

B3. Indhold (hvad er - Det er aftalt, at de faglige ansvarsområder fordeles på
aftalt?) følgende vis:

- Respiration med fokus på håndteringen af den vanskelig
luftvej og afdelingens respiratorer herunder



B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

BS. Organisering 
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videreudvikling og yderligere Implementering af 
Hamiltonrespiratorerne med det potentiale, de har, 
eksempelvis implementering af Intelllvent og monitorering 
af respirationsfysiologi. 
Etablering af FEES (Fiberoptisk Endoskoplsk Evaluering af 
Synkefunktionen) i intensiv og et lokalt såvel som 
nationalt samarbejde vedrørende neurotraumer  Diabetes 
og Hormonsygdomme med fokus på det tværfaglige 
samarbejde samt på blodsukkerregulering og kontrol 
ved overflytning af patienter til stamafdelinger. 
Samarbejde med Akutafdelingen herunder optimering 
af patientforløb og tværfagligt samarbejde 
Nyremedicin, ultralyd og vanskelig luftvej. Særligt på 
fokus på uddannelse i anvendelse af ultralyd I afdelingen 
Infektion, mikrobiologi og koagulation herunder 
implementering af kontinuerlig antibiotika infusion samt 
fokus på koagulationsoptimering af den intensive 
patient 
Beredskab og traumer. Ansvar for Intensiv Nord 
beredskab. Optimering af behandlingsforløb og det 
tværfaglige samarbejde for traumepatienterne. 

Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr/år + resultatløn. til de 
pågældende personer 
Vi planlægger ikke at fravige overenskomstens 
arbejdstidsregler. 

Projektet kører i perioden 01.02.22 - 31.12.23 og vil også have høj 
relevans i perioden herefter. 

projektet indebærer at de pågældende afdelingslæger i samarbejde 
med de funktionsledende overlæger sikrer at den fornødne tid kan 
afsættes til gennemførelse af projektet. 
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B6. Økonomi Fast tillæg 
0 

35.000/år + resultatløn til de pågældendepa 

(Tillægsstørrelse 20.000 - afdelingslæger 

35.000 eller 50.000 kr.) -

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.02.22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.23 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Leder 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




