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SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Aarhus Universitetshospital /Børn og Unge 

A2. Forsøgets titel Omstrukturering af ambulant aktivitet indenfor 
børnegastroenterologien. 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål Omstrukturering af den gastroenterologiske funktion ved Børn og 
Unge, AUH. 
Oprettelse af superviserede uddannelsesambulatorier indenfor 
pædiatrisk gastroenterologi. 

B2. Beskrivelse Forbedringsaktiviteter: 
Omstrukturering af specialeambulatorier 
(gastroenterologi):  
                  står for planlægning af arbejdsfunktioner og 
ambulatoriefunktion for det pædiatrisk 
gastroenterologiske team på AUH. Herunder justeringer i fht 
behov og lægelige ressourcer. Som led i denne funktion skal 
der den kommende tid arbejdes med en omstrukturering af 
ambulatoriefunktionen for at gøre ambulatorierne mere 
robuste og højne muligheden for specifik uddannelse 
indenfor gastroenterologiske kompetencer.  
Der arbejdes samtidig med at højne kvaliteten i vores 
bookninger ”rette patient til rette læge på rette tidspunkt”. 
Børneafdelingen er speciel ved at indeholde næsten alle 
medicinske specialer i en afdeling, men samtidig er 
speciallægerne subspecialiserede, så vi kan yde højt 
specialiseret behandling. Vores teams indenfor de enkelte 
subspecialer kan være små, og det kan derfor være en 
udfordring at sikre daglig tilstedeværelse af alle specialer til 
stuegang på indlagte patienter. I forbindelse med 
omstruktureringen arbejdes der derfor også med at finde en 
struktur, så der sikres bedst mulig tilstedeværelse af 



pædiatriske gastroenterologer til både indlagte og ambulante 
gastroenterologiske specialepatienter. 

Superviserede ambulatorier: 
Børn og Unge, AUH har en stor uddannelsesforpligtigelse i 
forhold til læger i hoveduddannelse i almen medicin og 
pædiatri. For at højne kvaliteten af denne uddannelse vil vi i 
forbindelse med omstrukturering af 
speciallægeambulatorierne indenfor gastroenterologi starte 
et projekt med oprettelse af superviserede 
gastroenterologiske ambulatorier for yngre læger. Tanken er 
et ”multi-gas amb”, hvor der samtidig er 3-4 yngre læge spor 
og en speciallæge, der er allokeret til supervision. På den 
måde håber vi at kunne højne kvaliteten af både uddannelse 
og behandling. Vi håber også at kunne reducere ventelister 
ved en mere effektiv udnyttelse af speciallæge og yngre læge 
ressourcer. 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

- Ovenstående ændringer søges planlagt indenfor givne
rammer til praktisk udførelse indenfor projektperioden.

- Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

afdelingslæge, PhD, Børn og Unge, AUH.
afdelingslæge, PhD, Børn og Unge, AUH. 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget?  

Marts 2022 – December 2023 

B5. Organisering Projektet er forankret i Børn og Unge, AUH 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 – 
35.000 eller 50.000 kr.) – 
tildeles den ansvarlige afd.læge

20.000 kr + 50% resultatløn 
Søges til begge projektdeltagere 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.03.2022 

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

31.12.2023 



D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 

31/3-22


