
 
 
 
Bilag 1 Understøttelse af lægedækningstruede hospitaler via delestillinger/udlån 
 
Som det fremgår af aftalen om et styrket strategisk samarbejde, skal der iværksættes tiltag til sik-
ring af bedre understøttelse af lægedækningstruede områder/hospitaler (ikke-specialiseret). 
 
Det er aftalt mellem de to regioner, at lægedækningen i Region Sjælland styrkes svarende til et fast 
niveau på minimum 30 årsværk1 som et første skridt. Der skal således indgås konkrete aftaler, som 
svarer til, at Region Sjælland inden sommeren 2023 er styrket med speciallægeressourcer svarende 
til 30 årsværk, evt. suppleret med flytning/digitalisering af opgaver omkring fx diagnostik, som 
ikke kræver fysisk tilstedeværelse. Delestillinger vil blive etableret efter aftale med de involverede. 
 
Lægedækningen styrkes via fx delestillinger, udlån, frivilligt merarbejde m.v. Det kan også blive ak-
tuelt at se på andre specialuddannede faggrupper fx specialpsykologer. Der skal udvikles modeller 
med tilhørende skabeloner herfor.  
 
Delestillinger fordrer øget fleksibilitet hos lægerne i forhold til, hvor og hvordan de arbejder, og 
stillingerne skal gøres attraktive. I den forbindelse skal der laves aftaler mellem de to regioner om 
de HR-mæssige tiltag, som på den ene side kan understøtte tiltaget og på den anden side ikke får 
uhensigtsmæssige konsekvenser som f.eks. lønskrue. Opgavefordelingen mellem fastansatte og ud-
lånte skal beskrives, bl.a. med hensyn til sikring/fastholdelse af kompetencerne hos de fastansatte 
speciallæger i Region Sjælland.  
 
Flere speciallægeressourcer er første trin i styrkelsen af de lægedækningstruede sygehuse på det 
ikke-specialiserede niveau. Når dette mål er nået, aftales yderligere trin med nye konkrete mål. 
 
Tidsplan 
Der planlægges med, at lægedækningen i Region Sjælland styrkes svarende til 30 årsværk i løbet af 
1. halvår 2023. Der tages udgangspunkt i nedenstående oversigt over specialer. I den forbindelse 
bemærkes, at radiologi og patologi håndteres i et særskilt forløb uden for de 30 årsværk.  
 
Derefter tages indsatsen op til overvejelse igen i Strategisk Forum, med henblik på at drøfte næste 
skridt, som kunne være fødeområdet og psykiatrien, herunder specialpsykologer. 
 
Modeller 
Nedenfor angives en række elementer i lægefaglige delestillinger, udlån m.v., som skal afdæk-
kes/beskrives 
 

• Overenskomstmæssige forhold 

• Muligheder for at forskning kan indgå i stillingsbeskrivelser 

• Forankring af de enkelte delestillinger 

• Ansvar for stillingsopslag 

• Referencemæssige forhold 

Elementer i konkrete aftaler 

• Arbejdsdelingens/udlånets omfang, herunder antal dage/uge mv. 

• Tidspunkt for opstart og periodens længde (hvis tidsbegrænset) 

 
1 De 30 årsværk svarer til 3,6% af det samlede antal speciallægeårsværk (overlæger og afdelingslæger) i Region Sjæl-
land (pr. 26. oktober 2022).  



• Praktiske forhold  

• Økonomi 

• Faglige/ansvarsmæssige forhold 

Specialer og redskaber 
 
Der arbejdes med udgangspunkt i en række specialer: Kardiologi, Karkirurgi, Lungemedicin, Radi-
ologi, Patologi, B&U psykiatri, Voksenpsykiatri, Endokrinologi samt Gynækologi og obstetrik.  
 
Udover delestillinger og udlån, kan der arbejdes med løsninger rettet mod de lægedækningstruede 
hospitaler, medarbejdere fra andre hospitaler hjælper med at dække vagter, dage med ambulatorie-
funktion på andre hospitaler, digitale løsninger til fx stuegang og supervision, analyser af diagno-
stiske undersøgelser på distancen, flytning af patienter m.v. 
 
Økonomi 
Der er enighed om at etablere en simpel og ubureaukratisk model for afregning. Udgangspunktet 
er, at hver region afholder de faktiske omkostninger i forhold til medarbejderen i de timer vedkom-
mende arbejder for regionen.  
 
Forankring 
Der etableres en gruppe med reference til Strategisk Forum, som får til opgave at etablere det 
grundlæggende set-up og sikre den fortsatte udvikling af samarbejdet vedr. delestillinger, udlån 
m.v.  
 


