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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

[Al.Region/hospital/afdeling Region Syddanmark, Odense Universitets hospital, Odense & 
Svendborg 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige for forsøget 

I B. Forsøget --

L 
B2. Beskrivelse 

Tovholder for kvalitetssikring 

I - - -
Den enkelte afdelingslæge i samarbejde med ledende overlæge. 

Projektets formål er at fremme incitamentet til at arbejde med 
kvalitetssikring, samt at have større fokus på kvalitetskontrol i en 1 evidensbaseret dagligdag. 

__ __ 
Løbende kvalitetssikring er afgørende for at opretholde den 

. 
højeste standard inden for patientforløb og behandling på OUH. 

Dette projekt er målrettet afdelingslæger, der løbende arbejder 
med og har ansvar for afdelingens kvalitetssikring. 

Afdelingen forpligter sig til at understøtte afdelingslægens arbejde 
med projektet og sikrer den fornødne tid til projektet inden for 

I almindelig arbejdstilrettelæggelse. 

Projektet tilrettelægges og beskrives samarbejde med 
afdelingsledelsen og tilpasses afdelingen og kan benyttes som 
eksempelvis 
• Kvalitetskontrol af afdelingens egne funktioner og procedurer
• Vidensdeling med samarbejdspartnere og patienter
• Eller lignende

j 

j 

I B3. Indhold (hvad er 

I 
aftalt?) 

Afdelingslægen får et tillæg på 26.000 kr. årligt i 31/3 18 niveau. 
Samlet puljetræk pr. år udgør 36. 734 kr. årligt i oktober 2021 [
niveau for at varetage det aftalte kvalitetsprojekt. 

I B4. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Afdelingslæger der fungerer som tovholdere for et eller flere 
kvalitetssikringsprojekter i afdelingen. 

Projektet er ikke begrænset til en afdelingslæge per afdeling. 



B5. I hvilken periode kører 
/ forsøget? 

B6. Organisering 

B7. Økonomi 

Uddybende bemærkninger· 

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

Ansøgningsfristen er 8. april 2022. Ansøgningen sendes til lokal 
tovholder. Endeligt svar/godkendelse foreligger seneste den 22. I 
april 2022. Projektet evalueres skriftligt til lokal tovholder INDEN 
den 31. maj 2023. 

Ansættelse i stamafdeling 

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

f Forsøgets tidsmæssige udstræ
-

kning 

j C.2. Dato for forsøgets opstart -I� maj 2022

r--=- --
C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. december 2023

Forsøget ophører senest 31.3. 2024 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Region 
I " 

L __ 
T 

Den r�le for Yngre Læger


