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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 

Akutlægebilerne, Præhospitalet, Region Midtjylland i samarbejde 
med 
Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens 
Projektet er tværgående på alle regionens akuthospitaler 
Karriereforløb, uddannelse og udvikling af den præhospitale 
faglighed på akutlægebilerne i Region Midtjylland 
ledende overlæge, Ambulancer og Akutlægebiler, 
Præhospitalet 
ledende overlæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv, 
Regionshospitalet Horsens 

afdelingslæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv, 
Regionshospitalet Horsens 

Formålene med afdelingslæge projektet på det præhospitale 
område er 
1) at starte karriereforløb for afdelingslæger inden for det
præhospitale område
2) at løfte det faglige niveau på det præhospitale område i Region
Midtjylland og
3) at løfte uddannelsesniveauet inden for det præhospitale
område under hoveduddannelsen i anæstesiologi
Det præhospitale område undergår en rivende udvikling og udgør 
i større og større grad en væsentligt del af det anæstesiologiske 
speciale. En løs tilknytning af lægerne på akutlægebilerne 
vanskeliggør dog faglig udvikling og muligheden for præhospitale 
karriereforløb. 

I en nylig URSARN rapport er det endvidere beskrevet, hvordan 
anæstesiologiens fjerde søjle er insufficient dækket under den 
nuværende hoveduddannelse. På baggrund af rapporten har de 
ledende overlæger på de anæstesiologiske afdelinger i hele 
videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Region 
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Nordjylland) godkendt et arbejde med at videreudvikle den 
anæstesiologiske hoveduddannelse inden for den fjerde søjle. Fra 
URSARN regi har man på den baggrund lagt op til en 2-årige 
prøveperiode, hvor uddannelsen skal udvikles, implementeres og 
herefter evalueres. 

Såfremt området skal udvikles og den anæstesiologiske 
hoveduddannelse på området skal løftes, er der et stort behov 
yngre, faglige fyrtårne, som kan og vil deltage i at drive den 
faglige udvikling for båder læger, lægeassistenter og 
ambulancepersonale, samt løfte undervisningsopgaver indenfor 
præhospital indsats. 

Præhospitalet ønsker derfor at etablere et samarbejde på tværs af 
de anæstesiologiske afdelinger i Region Midtjylland for at støtte 
op om arbejdet hen imod et egentlig uddannelsesforløb som del af 
den anæstesiologiske hoveduddannelse. 

B3. Indhold (hvad er Præhospitalet, Region Midtjylland frikøber afdelingslæge  
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds 

20% til at fortsætte det arbejde, der er iværksat i URSARN regi 
med henblik på at opstarte uddannelsesforløb for 
hoveduddannelseslæger i præhospital indsats som beskrevet i 
URSARN rapporten. Denne funktion som faglig specialist og 
uddannelseskoordinator centralt ved præhospitalet, Region 
Midtjylland, honoreres med tillæg svarende til høj sats (50.000 
årligt). Det er ambitionen, at der på sigt kan udvikles en 
uddannelsesansvarlig overlægestilling i Præhospitalet. 

På hvert af de hospitaler, hvor hoveduddannelseslæger har 
uddannelsesforløb, tilknyttes en afdelingslæge med særlig 
interesse og særlige kompetencer på det præhospitale område. 
Funktionen som faglig specialist og uddannelseskoordinator på 
hver af regionens sygehuse, hvor hoveduddannelseslæger 
uddannes honoreres svarende til mellem sats (35.000,- årligt). 

I regi af præhospitalet iværksættes uddannelsesdage for de til 
projektet tilknyttede afdelingslæger. Der kan for særligt 
engagerede deltagere blive mulighed for subspecialisering 
gennem en SSAI uddannelse i Critical Emergency Medicine 
            deltager som ledende overlæge for akutlægebilerne. 

    deltager som afdelingslæge i funktionen som faglig 
specialist og uddannelseskoordinator ved Præhospita let. 

På hver af de Regionshospitaler, som uddanner 
hoveduddannelseslæger i anæstesiologi, deltager den 
uddannelsesansvarlige overlæge og den lokale lægebilsleder. På 
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B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

disse afdelinger udvælger afdelingsledelsen i samarbejde med den 
lokale lægebilsleder og den ledende overlæge for akutlægebilerne 
en afdelingslæge, der skal være faglig 
uddannelseskoordinator lokalt. Det gælder 
• Aarhus Universitetshospital (lægebil Aarhus)
• Regionshospitalet Randers (lægebil Randers)
• Regionshospitalet Horsens (lægebil Horsens)
• Regionshospitalet Gødstrup (lægebil Herning)
• Hospitalsenhed Midt (lægebil Viborg)
Fra 1. april 2022 til 31. december 2023.

specialist og 

B6. Økonomi 

           tilknyttes præhospitalet med ansvar for at udvikle og 
opstarte uddannelsesforløb for hoveduddannelseslæger i 
præhospital indsats som beskrevet i URSARN rapporten. 

De til projektet tilknyttede afdelingslæger samarbejder centralt 
med præhospitalet og lokalt med den lokale UAO og lægebilsleder. 
Afdelingslægerne skal varetage funktion som fagligt specialist, 
lokal uddannelseskoordinator på det præhospitale område og 
medudvikler på centrale præhospitale undervisningsmaterialer og 
uddannelsesdage. 

Der etableres et fagligt netværk med udgangspunkt i 
Præhospitalet med fast mødekadence mellem disse afdelingslæger 
og central uddannelsekoordinator i Præhospitalet. 

Funktionen som faglig specialist centralt i præhospitalet honoreres 

(Tillægsstørrelse 20.000 - med et tillæg på 50.000,- kr årligt. 
35.000 eller 50.000 kr.) - De øvrige afdelingslæger tilknyttet projektet honoreres med et 
tildeles den ansvarlige afd.læge tillæg på 35.000,- kr årligt. 

Det ansøgte beløb udgør således i alt 450.000,- kr 
Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.0§2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

I D. Aftalen er indgået mellem
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