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PROJEKT FAGUG 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 

Hospitalsenheden Vest/ Ortopædkirurgisk afdeling 

Faglig specialist med fokus på fod-ankelkirurgi  

B. Forsøget

Bl. Formål I At udvikle og uddanne en afdelingslæge til at varetage driften af
af subspecialet fod-ankelkirurgi på hovedfunktionsniveau. 

82. Beskrivelse Der er generel mangel på ortopædkirurger med specialisering i 
fagområdet fod-ankelkirurgi med deraf følgende dårlig dækning 
på hospitaler med fod-ankelkirurgi herunder det kommende 
Regionshospital Gødstrup. 
Projektet går derfor ud på at udvikle og uddanne en 
afdelingslæge, til at kunne varetage den faglige og praktiske 
drift svarende til hovedfunktionsopgaver indenfor fod
ankelkirurgi, men uden at have den overordnede ledelsesrolle, 

I der varetages af den fedende overlæge. 
Afdelingen har aktuelt en ansat afdelingslæge, som gerne vil 
påtage sig opgaven, men som endnu ikke har de nødvendige 
kompetencer. 

B3. Ind hold ( hvad er Projektet tager sigte på at afdelingslægen skal opnå 
aftalt?) kompetencer til at varetage 

Visitation, udredning og behandling svarende til 
hovedfunktionsopgaver indenfor fod-anke I-kirurg i. 
Fagspecifik supervision af uddannelseslæger og 
fagspecifik undervisning af medicinstuderende. 
På sigt også at oplære en ny afdelingslæge. 

Desuden at afdelingslægen skal etablere faglige netværk i form 
af sparringskontakter, mini-fellowships, deltage i kurser, 
kongresser og konferencer 
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B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

I B6. Økonom� 
'(Tillægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Afdelingslæge i fod-ankel-sektoren: 

Februar 2022 til december 2023 

Projektet indebærer at afdelingslægen og ledende overlæge 
i fællesskab finder løsninger, der kan give afdelingslægen 
ovenst�ende kompetencer og netværk. 

Høj: Fast tillæg på 50.000 kr/år+ resultatløn 0/25%/50% 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

01-02-2022

31-12-2023

-----�--------

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder 

l 

/7� :Jc2z 
 afdelingslæge

•

_ l 

i D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

----- - -


