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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 for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Vest 

Klinisk forskning, rollen som investigator på kliniske studier og 
subspecialisering 

• At kunne bidrage til driften af den kliniske forskning i
Hæmatologien

• At dygtiggøre mig i rollen som medicinsk ekspert indenfor
lymfomer mhp. at varetage det faglige ansvarsområde
indenfor dette emne. Projektet forventes af indeholde
aspekter indenfor forskning, efteruddannelse,
undervisning og samarbejde på tværs af regionen.

• At arbejde som peer investigator, med gradvis forøgelse af
antallet af studier

• At styrke samarbejdet omkring behandling af relaps blandt
ældre/skrøbelige lymfompatienter

Projektet går på tværs af 3 af de udvalgte områder: Medicinsk 
ekspert med subspecialisering, forskning og tværsektorielle 
patientforløb 

• Forskning: kliniske studier er en nødvendig del af det
hæmatologiske speciale, for at sikre en vedvarende
optimering af behandlingen. Der er ofte tale om
sygdomme med lav incidens, hvilket nødvendiggør
nationale- og internationale samarbejder, for at udvikle
fremtidens behandlingsstrategier. Der vil blive arbejdet
som peer investigator (PI) på flere forskningsprojekter
mhp. dygtiggørelse indenfor den kliniske forskning, samt
varetagelse af afdelings interesse som forskningsaktiv
afdeling. Det er desuden et mål, at ansøger bliver i stand
til, at bidrage til driften af den kliniske forskning i
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behandles 0 hæmatologisk afdeling i Gødstrup i et pa 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indg�r?) 

formaliseret samarbejde med Blodsygdomme, AUH. 
Øvrige læger fra afdelingen kan tillige være tilknyttet 
protokollerne som sub-investigator. 
Aftale om samarbejde udarbejdes under og godkendes af 
specialeansvarlig overlæge

B4 I hvilken periode kører 010122 - 311223 
forsøget? 

B5. Organisering Forsøget forløber på afsnit for Blodsygdomme, medicinsk 
afdeling, Gødstrup 

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

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
010122 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 311223 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
3.� Zozz

Leder Afdelingslæge 

1..., 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 






