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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

82. Beskrivelse

83. Indhold
aftalt?)

(hvad 

for 

er 

Regionshospitalet Horsens, Medicinsk afdeling, Hjertemedicinsk 
Sengeafsnit 
Etablering af kard io-geriatrisk funktion 

0 

pa Hjertemedicinsk 
Sengeafsnit 
overlæge, intern medcin; geriatri 

afdelingslæge intern medicin; geriatri 

Oprettelse af geriatrisk funktion på Hjertemedicinsk Sengeafsnit. 
Afdelingslægen vil stå som faglig specialist med ansvar og 
tovholder for de geriatriske patientforløb. 
Formålet /succeskriterier vil være at forbedre patientforløbene 
med kortere af indlæggelsestid samt reduktion af 
genindlæggelser. 
Afdelingslægen vil stå med ansvaret for den geriatriske 
patientgruppe på Hjertemedicinsk Sengeafsnit: 

• 

• 

• 

Fokus på optimering af patientforløb. Patienter vil blive 
gennemgået udfra CGA (comprehensive geriatric 
assesment) hvor tværfaglige geriatriske problemstillinger 
afklares. Der vil være behov for oplæring/undervisning af 
plejegruppen, udarbejdelse af funktionsbeskrivelse og 
særlig fokus på etablering af tværfagligt samarbejde. 
Afdelingslægen vil grundet kontinuitet på Hjertemedicinsk 
Sengeafsnit også have stor indflydelse og fokus på læring 
og supervision af yngre læger på afsnittet. 
Personlig faglig udvikling med opkvalificering og 
subspeclalisering ift. kardiologiske problemstillinger ved 
geriatriske patienter. Der vil være et tæt samarbejde og 
sparring med afsnitsledelsen på Hjertemedicinsk 
Sengeafsnit. 
Det er aftalt at afdelingslægen primært har funktion i 
Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Der tilstræbes 
stuegangsfunktion 3-5 dage ugentligt. 
Etablering af tværfagligt samarbejde med deltagelse af 



B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 
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plejepersonale/terapeut ved stuegang, evt. afholde 
målsætningssamtaler ved komplekse patientforløb. 

• Undervisning af plejegruppen.
• Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for geriatrisk

stuegang på Hjertemedicinsk Sengeafsnit.
• Udvikle geriatrisk SFI i EPJ og systematisk brug af Klinisk

Logistik for at få overblik over de geriatriske patientforløb.
• Egen kompetenceudvikling både fagligt og 

ledelsesmæssigt. Evt. ved deltagelse i ledelseskurser.
• Supervision, undervisning og kompetencevurderinger af 

yngre læger

B5. Organisering 

1/4-22 til 31/12-23 

Overlæge har et stort kendskab til Hjertemedicinsk 
Sengeafsnit og vil sammen med afdelingslægen sikre at 
projektet opstartes og gennemføres indenfor den givne 
periode. 
Der er opstartet samarbejde ift etablering af denne 
funktion på Hjertemedicinsk Sengeafsnit. 
Der vil på vores månedlige geriatriske speciallægemøde 
blive drøftet/evalueret kardio-aeriatrisk funktion. 

B6. Økonomi Projektet har et bredt ansvarsområde med svære komplekse 
(Tillægsstørrelse 20.000 - patientforløb, behov for subspecialisering og et stort fokus på 
35.000 eller 50.000 kr.) - ledelseskompetencer i et tværfagligt setting. 
tildeles den ansvarlige afd.læge Pga. projektets omfang er der aftalt stort tillæg med 50.000kr 

årligt som funktionstillæg. 
Udmøntning af resultatløn vil ske ud fra evaluering af projektet 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
1/4-22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31/12-23 

I D. Aftalen er indgAet mellem 
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