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Til afdelingslæger og ledelser i Region Sjælland
 
Region Sjælland skal være med til at definere attraktive karrieveje for afdelingslæger, og vi hå-
ber, at I vil være med?   
 
Kort om projektet 
Danske Regioner og Yngre Læger har ved overenskomstforhandlingerne i 2021 indgået aftale 
om, at der i overenskomstperioden 2021-2024 skal iværksættes forsøg i regionerne med det 
formål at fremme faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslæger, samt at få ny viden om 
karriereveje for afdelingslæger til brug for overenskomstforhandlingerne i 2024.  
 
Med andre ord skal Region Sjælland være med til at afdække karrieveje, der kan være attraktive 
for afdelingslæger.  
 
De 6 overordnede temaer: 
Yngre Læger og Region Sjælland er enige om at koncentrere indsatserne inden for følgende seks 
områder: 
 

- Udviklingsarbejde og innovation  
- Kompetenceudvikling 
- Ledelse 
- Faglig specialist /fagligt fyrtårn  
- Tværgående samarbejde 
- Forskning 

Økonomien 
Til forsøgene i Region Sjælland er der afsat 4.823.387 kroner (31/3-2021 niveau). I det omfang 
at midlerne for 2022 anvendes til engangsudgifter/engangstillæg, vil midlerne kunne anvendes 
igen i 2023. 
 
Sådan kommer vi i gang.  
Vi opfordrer afdelingslæger og ledelsen til at drøfte hvilke forsøg, der kan skabe værdi og vil væ-
re relevante for både den enkelte afdelingslæge og jeres afdeling.  
 
Det er vigtigt, at jeres forsøg holder sig inden for det overordnede formål og inden for et af de 
seks områder, men ud over det er der i princippet ingen begrænsninger for kreativiteten.  
 
Når I er blevet enige om et forsøg, kan I henvende jer til staben på jeres sygehus/psykiatri med 
henblik på sparring eller hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet.  
 
Har I spørgsmål til rammer og vilkår, er I meget velkommen til at kontakte regional tovholder 
for Yngre Læger, Erik Døssing på: enio@regionsjaelland.dk / 29910206 eller specialkonsulent 
fra Koncern HR, Martin Damm på mdam@regionsjaelland.dk /23745078 . 
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Har I lyst til at læse mere om projektet som helhed, så kan yderligere information findes på  
Karriereudviklingsprojekt for afdelingslæger (regionsjaelland.dk) eller på 
https://www.laeger.dk/projekt-udvikling-af-stillingen-som-afdelingslaege 
 
Vi glæder os til at modtage jeres ansøgninger og endnu mere til at se resultaterne af jeres projek-
ter.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jesper Gyllenborg og Kasper Smidt Gasbjerg  
 


