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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. Ansvarlia afd.læae 

Regionshospitalet Gødstrup, Onkologisk afdeling 

Implementering af fagområdet personlig medicin pa 
0 

onkologisk 
afdeling, Regionshospitalet Gødstrup 

B. Forsøget

Faglig specialist med særligt fokusområde
B1. Formål At implementere fagområdet personlig medicin på onkologisk afd., 

Regionshospitalet Gødstrup, således at patienter kan inkluderes og 
henvises til helgenomsekventering via onkologisk afd., Gødstrup, 
samt deltage i Nationalt Tumorboard og herfra visitere patienter til 
eventuelt relevante behandlingstilbud. 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Henvisning til biopsitagning mhp helgenomsekventering af 
patienter med uhelbredelig kræftsygdom, der bor i 
Hospitalsenheden Vests optageområde varetages aktuelt af 
Kræftafdelingen AUH. Personlig medicin, dvs i dette tilfælde 
medicin, der i højere grad er tilpasset den enkelte patients gener, 
vinder i tiltagende grad indpas indenfor cancerbehandling og vi 
ønsker at give, de patienter der bor i Hospitalsenheden Vests 
optageområde, lige mulighed for at modtage behandlingstilbud på 
baggrund af helgenomsekventering af tumorbiopsi, som patienter i 
andre dele af landet. Målet er i samarbejde med Kræftafdelingen 
AUH samt Molekylær Medicinsk Afdeling AUH at kunne inkludere 
patienter protokolleret til helgenomsekventering og når svaret på 
sekventeringen foreligger at kunne deltage i Nationalt Tumorboard 
MDT mhp visitering af patienten til eventuelt behandlingstilbud. På 
sigt eventuelt også mulighed for at inkludere patienter i 
protokolleret behandling (ProTarget-protokol) på baggrund af 
helgenomsekventering på onkologisk afdeling, Hospitalsenhed 
Vest. 

- Hvad har I konkret aftalt? Fx
- Der er aftalt et tillæg på x kr. til
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- Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr til afdelingslæge
- Arbejdet vil blive udført indenfor normal arbejdstid og vil til

dels blive udført på planlagte administrative dage til dels i 
klinikken, når det drejer sig om inklusion og information af 
patienter i protokol forud for helgenomsekventering og til 
formidling af svar på National Tumorboard MDT. 

- Deltagelse i Nationalt Tumorboard MDT bookes fast i
a rbejdsskemaet. 

- Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) på
følgende måde: 

- Evt. dokumenteret som bilag.
B3. Deltagerkreds (hvem 

 indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 01.05.22 - 01.12.23 
forsøget? 
BS. Organisering 

B6. Økonomi 

Projektet implementeres mhp permanent integrering af personlig 
medicin som fagområde på onkologisk afdeling, Regionshospitalet 
Gødstrup, således at patienter i Hospitalsenhed Vests 
optageområde kan få bedre mulighed for at tilgå tilbud om 
helgenomsekventering. 
Det kræver en indsats på flere områder: 
-Faglige kompetencer:

-Afdelingslæge er i gang med at tage en
masteruddannelse i personlig medicin på Københavs Universitet.
-Deltagelse i faglige kongresser og vidensnetværk.
-litteratur.

-Intern organisering:

-Deltagelse i ugentlig National Tumorboard MDT.
-Vidensdeling/undervisning af kolleger.
-Patientinformationsmateriale.
-Intern instruks/visitationsvejledning.

-Ekstern organisering:

-Etablere samarbejde med Kræftafdelingen AUH samt Molekylær
Medicinsk afdeling AUH. Evt samarbejde med Radiologisk afdeling
om biopsitagning i regi af Hospitalsenhed Vest.

Ovenstående varetages af afdelingslæge  med faglig sparring 
ved overlæge og ledelsesmæssig opbakning fra ledende 
overlæge. 

Der ansøaes om tillæg 35.000 kr til afdelinoslæoe



(Tillægsstørrelse 20.000 -

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 
/ 

Dato 

ForYL 

01.05.22 

31.12.23 

For Region Midtjylland 
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