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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Aarhus Universitets Hospital 

A2. Forsøgets titel Faglig specialist med særligt fokus på akut obstetrik. 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

Cheflæge, Kvindesygdomme og fødsler, AUH 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At være faglig specialist indenfor akut obstetrik med særligt 
ansvar for træning af akutte obstetriske færdigheder for læger og 
jordemødre.   

B2. Beskrivelse Li
A

 
           har igennem mange år arbejdet forskningsmæssigt på at øge 

vores viden i forhold til faktorer af betydning for teamsamarbejdet 
i akutte situationer på en fødegang til gavn for 
patientbehandlingen.     går selv forrest i forhold til at øge 
værdien af scenarie træning og leder debriefing i forbindelse 
hermed.    er netop blevet speciallæge og hendes mulighed for at 
bidrage til optimering af daglig praksis er derfor yderligere øget. 
Det kræver ledelseskompetencer at arbejde med adfærdsændring 
i en kompleks kontekst og det er vores forhåbning at   kan blive 
yderligere styrket hertil. 
   er påbegyndt international ekspertuddannelse indenfor akut 
obstetrik, hvor ekspertniveauet opnås igennem klinik, forskning 
og formidling og undervisning. Igennem de næste to år vil    opnå 
kompetencerne, der sikrer, at den komplekse fødsel bliver 
håndteret med højeste faglig standard og på et internationalt 
niveau. 
Afdelingsledelsen sikrer at    får den fornødne tid til projektet 
samt dækker hendes udgifter ved frikøb og rejser 

På sigt ser vi    indtage en leder position på fødegangen med 
ansvaret for vedligehold og videre udvikling af høj faglighed i 
klinisk praksis. 
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B3. Indhold (hvad er   særlige fokusområder er at opnå: 
aftalt?) • Specialisering som klinisk ekspert med ophold på andre

højtspecialiserede afdelinger (3 måneder nationalt på
Rigshospitalet og 3 måneder internationalt fordelt på
Standford, USA og NewCastle,UK og Tromhjem, Norge)

• Høj forskningsaktivitet indenfor akut obstetrik
• Ansvar for undervisning og træning af akut obstetrik på en

højt specialiseret afdeling.
• Status som fagligt fyrtårn indenfor akut obstetrik .

B3. Deltagerkreds (hvem • Projektet omhandler personalet på fødegangen i alt
indgår?) (140 jordemødre og 50 læger)

B4 I hvilken periode kører 1. November 2021 - 1. November 2024

forsøget? 
B5. Organisering At implementere forandringer kræver en særlig indsats i 

forhold til at opsøge muligheder i kliniske situationer, hvor 
forberedelse og planlægning ofte vil ligge udenfor 
arbejdstid. Dette er gældende både for implementering af 
træning i klinisk praksis, i særdeleshed 

0 

i men ogsa 
forbindelse med gennemførsel af ekspertuddannelse 
indenfor akut obsterik. 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 - Der ansøges om tillæg af 50.000 kr. 
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 31. og. 26 2 z.._

Dato 

For YL 

1.11.2021 

31.12.2023 

For Region Midtjylland 




