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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIO NALE FORSØG 

A. Identifikation

AL Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

-

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad 
aftalt?) 

for 

Blodprøver og Biokemi, AUH 

Faglig specialist for erythrocytmembranopatier 

At afdelingslæge opnår ekspertviden vedrørende diagnostik 
af erythrocytmembranopatier og dermed opnår kompetencer 
til at kunne varetage det faglige og ledelsesmæssige 
ansvar inden for området. 
skal være faglig specialist og have ansvaret for udredning af 
erythrocytmembranopatler, som er en del af den højt 
specialiseret funktion Hæmoglobinopatier. Udredningen af disse 
sygdomme foregår nu primært i Region Hovedstaden, men med 
dette projekt vil udredningen af disse sygdomme på patienter 
bosiddende i Vest-Danmark trækkes hjem til AUH. Under projektet 
ligger bland andet etablering af ektacytometer-analysen til 
udredning af sfærocytosepatienter, en tæt dialog med klinikerne 
omkring disse patienter samt deltagelse i en national "anæmi-MDT" 
og i nationale protokoller inden for arvelig anæmi. 
 vil have en nøglerolle i at drive og udvikle området under 
ledende overlæQe overordnet ansvar. 

er - Der er aftalt mulighed for relevante kurser i projektet samt 
besøg på Hæmoglobinopati Centeret på Rigshospitalet

- Der ændres ikke i den ugentlige arbejdstid på 37 timer, men 
der forventes fleksibilitet fra side i forhold til 
arbejdstllrettelæggelse.

- Der er aftalt fast tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 50%
-----------t---

B 3. Deltagerkreds (hvem Projektet omfatter afdelingslæge 
 indgår?) 

anc
Udstregning
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B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
{Tillægsstørrelse 20.000 -

1. februar 2022 - 31. december 2023

Tillægsstørrelse: 50.000 kr + resultatløn 50%. 
Der er ikke øvrige udgifter relateret til projektet. 

35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 
Eftersom dette projekt vedrører varetagelse af et særlig fagligt ansvarsområde med etableringen 
af et nyt fagomr�de og hjemtagning af analyser vurderes der, at det skal honoreres med et stort 
funktionstillæg. 

C, Forsøgets tidsmæssige udstrækning 

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

C.3. Dato for forsøgets afslutning- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31. december 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
[ i.1 1022.i 

Leder Afdelingslæge 
' 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 
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