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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, Sygehus Lillebælt 

A2. Forsøgets titel Internationaliseringspulje 

A3. Ansvarlige for forsøget Lokal SLB-tovholder 

B. Forsøget

B1. Formål 

B2. Beskrivelse 

I Formålet er at oprette en pulje der kan søges til kurser og/eller 
ophold i udlandet/andre hospitaler i Danmark - kurser og ophold 
det ellers ikke ville være muligt at komme på. Forhåbentlig bidrager 
tilskuddet fra puljen til at den enkelte afdeling kan finde 
medfinansiering til at afdelingslæge kan komme afsted. 
Succeskriterierne er at flest mulig kan få glæde af ovenstående og 
komme afsted på et fokuseret ophold/kursus. Der evalueres ud fra 
det af SLB �9_!_��a�_�9vholder udfo_r��_de e�al':!�ringssker.i,3_: 

På OUH har man en internationaliseringspulje med det formål at øge 
forskningsamarbejdet mellem hospitaler og forskere i udlandet ved blandt 
andet at sende medarbejdere til udlandet, få besøg fra udenlandet og 
tilknytte adjungerede professorer. Puljen er på 5 mio. kr og der kan søges til 
udlandsophold, tilknytning af internationale adjungerede professorer, 
besøg af udenlandske forskere og øvrige formål der fremmer samarbejdet 
med hospitaler og forskere i udlandet. Man kan ved 1 mdr. 
udenlandsophold max få 80.000kr af puljen og ved 6 mdrs. ophold 500.000 
kr. Vi har et ønske om at oprette en tilsvarende pulje på SLB, som dog ikke 
kun skal henvende sig til forskningen, men også til den "almindelige 
kliniker", der gerne vil ud og samle erfaring i udlandet/andre hospitaler i 
Danmark eller deltage i udenlandske kurser. Vores pulje er væsentlig 
mindre, så hvis vi tilsvarende OUH maksimalt skal dække længere varende i 
ophold med 10% af puljen så svarer det til, at vi max kan bidrage med j 

20.000kr/afdelingslæge. 

B3. Indhold (hvad er Der afsættes 200.000kr.til hele forsøgsperioden. Grundet Covid-19 er 
aftalt?) der aktuelt �egrænsninger på muligheden for at komme til udlandet. Der vil 



frem til januar 2023 derfor løbende blive modtaget og vurderet 
ansøgnin_ge!, 

83. Deltagerkreds (hvem AJie interesserede afd.læger på SLB
indg�r?)

84 I hvilken periode kører 1. februar 2022 til 31.dec 2023.Grundet Covid-19 er der aktuelt 
forsøget? begrænsninger p� muligheden for at komme til udlandet. Der vil

frem til januar 2023 derfor løbende blive modtaget og vurderet 
ansøgninger. Der evalueres på projektet inden 31.mar 2023 

85. Organisering Lok�I t�v-holder vil i---;;a-md�d med-HR-vurdere hvilke k-urser�-ph�ld 
��r gives t i _! Q9�}�bets ?_!_Ørr�_!��-

B6. Økonomi Skønnet udgift 200.000kr. i hele projektperioden. 

Uddybende bemærkninger: 
Der skal fremsendes dokumentation for de reelle udgifter i form af billetter, hotelregninger, 
kursusafgifter mm. før udbetaling kan komme på tale. 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
Forsøget oph!ll�er senest 31.3. 2024 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Region 

1.feb 2022

31.dec 2023

Den regionale FTR for Yngre Læger 

 


