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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 

Kræftafdelingen, AUH 

Forskning -for afdelingslæger som ikke har en lektoransættelse 

 

Engagement i den kliniske forskning, som et afgørende fundament 
for fortsat udvikling af sundshedsvæsnet. Forskning højner det 
faglige niveau på en afdeling. Klinisk forskning må være ambitionen 
på et universitetshospital. 
Jeg har det primære forskningsansvar for nyreteamet. Og er derfor 
ogsa tovholder for vores samarbejde med den kliniske 
forskningsenhed. 

Størst fokus er på Nordic Sun, et stort anlagt nationalt projekt, hvor 
jeg er PI (Principal Investigator). Jeg har den 
forskningskoordinerende rolle i dette projekt, og er ansvarlig for 
samarbejdet på tværs af afdelingerne i projektet (3 onkologiske, 8 
urologiske, og hertil samarbejde med radiologiske og patologiske 
afdelinger). I rollen som PI ligger også ansvaret for ansøgninger, 
og at projektet nu er fuldt finansieret og har fået bevilget > 7 mill 
kroner til udførelse og analyser. 
Herudover initiereres Life Trial i løbet af foråret, hvor jeg også er 
PI. Et prospektivt klinisk studie, som undersøger effekten af at 
benytte Livets Olie ved hudbivirkninger under immunterapi. Studiet 
forsøges gennemført i løbet af 1,5 år. 
Slutteligt er jeg også PI på FASTERCC, et randomiseret, placebo
kontrolleret fase 2 studie undersøgende effekten af folinsyretilskud 
på bivirkninger til onkologisk behandling. Studiet forventes 
gennemført i løbet af 1,5 år. 

B3. Indhold (hvad er - Vi har ikke aftalt noget konkret for nuværende. Der søges
aftalt?) her om tillæg for det store forskningsansvar.
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B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Fra 1/1-2022 og fremadrettet. 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 50.000 
(Til lægsstørrelse 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

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

D. Aftalen er indgået mellem

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

1/1-2022 

31/12-2023 

Afdelingslæge  

For Region Midtjylland 




