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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 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Aarhus Universitetshospital/ Blodprøver og Biokemi

Faglig specialist for udredning af trombocytdefekter 

for 

-----

BL Formål At opnå ekspertviden vedrørende diagnostik af trombocytdefekter, 
der falder inden for den højt speicaliserede funktion n udredning og 
diagnostik af patienter med øget blødningstendens" samt opnå 
kompetencer så afdelingslægen kan varetage fagligt og 
ledelsesmæssi t ansvar inden for området. 

B2. Beskrivelse Tolkning og rådgivning vedr. diagnostik af trombocytdefekter --'I 
baseres aktuelt på en kombination af kliniske og biokemiske 
parametre. Vi ønsker at forbedre diagnostikken af 
trombocytdefekter i vest-Danmark ved at tilføje 
molekylærgenetikske analyser til den aktuelle 
udredningsalgoritme. Afdelingslægen vil skulle 
opsætte og Implementere de molekylærgenetiske analyser på 
AUH samt sikre samarbejdet med rekvirenter og øvrige 
samarbe·dspartnere å andre afdelinger. 

B3. Indhold (hvad er Deltagelse i relevante hæmotasekurser 
aftalt?) Der er aftalt et tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 50% 

Der ændres ikke i arbejdstiden men det forventes at 
afdelingslægen er fleksibel 
Der afholdes møder med MOMA, hvor ledende overlæge vil 
delta e ved behov 

B3. Deltagerkreds (hvem 

 indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Marts 2022 - december 2023 
forsøget? 

-- -----------
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B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) 

Ledende overlæge og udarbejder en projektplan inkl. budget 
Ledende overlæge vil løbende fungere som facilitator og 
sparringspartner 
Tillægsstørrelse 50.000 kr/år + resultatløn 50% 

Udgifter til opsætning af analysen dækkes af afdelingen. 

tildeles den ansvarlige afd.læge 
----

Uddybende bemærkninger: 
� -

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

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

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. december 2023
- Forsøget ophører senest 31.12.2023

D. Aftalen er indgiet mellem

Dato 
) �L I 20 2/L 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 
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