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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 

Aarhus Universitetshospital/Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi 

Forskning 

At fremme forskningsengagementet og dermed 
forskningsaktiviteten i afdelingen på tværs af faggrupper og 
specialer. Derudover at få ANJ forskningsmæssigt forankret i 
afdelingen og øge hendes forskningserfaring for dermed at 
optimere fremtidige karrieremuligheder. 

Succeskriteriet er at der gennem tidsperioden er blevet initieret 1- 
2 forskningsprojekt( er). 
Det er en udfordring som afdelingslæge at blive 
forskningsmæssigt forankret og initiere nye forskningsprojekter i 
en klinisk travl hverdag.  har gennemført en ph.d.-uddannelse og 
har kompetencer til at drive forskningsprojekter. forskningsområde 
er aktuelt ikke inkluderet i afdelingens fokusområder, men 
vurderes at have forskningsmæssig relevans på afdelingen, 
Aktuelle projekter vil gennemintegrere forskning i afdelingens 
eksisterende forskningsområder. 

Den opgavemæssige udvikling er initialt protokolskrivning og 
etablering af samarbejdspartnere. Derefter at indhente tilladelse til 
forskningsprojektet ved Etisk Komite. Det estimeres, at de første 
projektpatienter kan indrulleres efteråret 2022. Det er ansvar at 
sørge for en overordnet koordinering, sikre øvrige projektdeltagere 
og skabe fremdrift i 1-2 forskningsprojekter udgående fra 
afdelingen. Den overordnede koordinering støttes af den 
forskningsansvarlige overlæge. 
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B3. Indhold (hvad er Ansvar for koordinering og overordnet drift af 1-2 projekter 
aftalt?) udgående fra afdelingen. Eventuelle forsknings og projektdage 

omfattes af flextidsordning. 
B3. Deltagerkreds (hvem forskningsprojekterne vil involvere samarbejdspartnere fra 
indgår?) forskellige fagliggrupper og på tværs af specialer. 

B4 I hvilken periode kører 1. maj 2022 til 31. december 2023.
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi I henhold til projektkatalog: 
{Tillægsstørrelse 20.000 Mellem fast tillæg på 35.000kr/år + resultatløn (50%) 
35.000 eller 50.000 kr.) 

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 
ANJ er ikke lektor eller professor. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

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

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

D. Aftalen er indgået mellem

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 
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