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Referat 
 
Prioriteringsgruppen for Region Midtjyllands Initiativmidler 
Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 8:00–10:00 
Regionshuset Viborg, mødelokale C4 

 
Mødedeltagere: Ditte Hughes, Berit Handberg, Peder Charles,  
Ole Thomsen, Dorte Guldbrand (referent) 
 

1. Velkomst  
 

Mødet blev indledt med en drøftelse af konsekvenserne af den 
nye budgetlov for tildeling af Initiativmidler. Ifølge den nye 
lovgivning vil det ikke være muligt at overflytte midler fra 2012 til 
2013. Ditte Hughes fastslog at midlerne tildeles uden skelen til 
den ændrede lovgivning med udgangspunkt i at 
bevillingsmodtagerne administrerer midlerne lokalt. 
 
2. Drøftelse af Kommissorium for tildeling af Initiativmidler 

 
Udkast til kommissorium for tildeling af Initiativmidler blev 
gennemgået. Der var enighed i prioriteringsgruppen om at ændre 
uddelingen af puljen til Initiativmidler således, at midlerne kun 
uddeles én gang årligt i første kvartal, gerne i januar/februar. 
Endvidere enedes prioriteringsgruppen om at indføre et tydeligere 
krav om perspektivering i ansøgningerne, således at det af 
ansøgningen skal fremgå hvordan projektet kan fortsætte efter 
projektperiodens udløb. 
Prioriteringsgruppen valgte endvidere at udstyr bevilliget til 
færdigheds- og simulationstræning skal forankres i SkejSim, 
hvorfra udstyret udlånes til den enhed hvor projektet er 
forankret. Den projektansvarlige enhed har råderet til udstyret i 
forbindelse med projektet. 
Endvidere tilføjede Prioriteringsgruppen til kommissoriet at evt. 
konsulentbistand og bistand til udvikling og afholdelse af kurser 
mv. i projekter bevilliget fra Initiativmidlerne som udgangspunkt 
skal foregå via Region Midtjyllands interne konsulenter i f.eks. HR 
Koncern, Center for Kompetenceudvikling eller HR Koncern, 
Organisation, Ledelse og Procesoptimering. 
Kommissorium for tildeling af Initiativmidler findes i bilag 1. 

 
3. Drøftelse af grundlag for prioritering 
 
Sundhedsuddannelser havde inden mødet udsendt udkast til 
strategi for prioritering af ansøgninger. 
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Side 2

Der er i prioriteringen lagt vægt på at støtte bredt; geografisk, emnemæssigt og fagligt, 
men også at få mest mulig uddannelse for pengene. Det vil sige at projektet gavner så 
mange uddannelsessøgende som muligt på det specifikke område, samt at projektet kan 
fortsætte ud over projektperioden uden tildeling af yderligere midler. Endvidere er det søgt 
at dække såvel kliniske initiativer som forskning. 
 
Prioriteringsgruppen kunne fuldt ud tilslutte sig Sundhedsuddannelsers udkast.  
I tillæg til prioriteringsstrategien vedtog prioriteringsgruppen, at såfremt der ansøges om 
lønkompensation til medarbejdere, der i forvejen er ansat i regionen til at varetage en 
uddannelsesmæssig funktion, vil man kun bevillige lønkompensation på 50%, idet 
ansættelsesstedet også må formodes at få udbytte af projektet. 
 
4. Drøftelse af ansøgninger 

 
Region Midtjyllands Initiativmidler har en årlig finansiering på ca. 1 mio. kr. Der er tidligere 
i 2012 bevilliget 305.000 kr. til projekt Ludo, hvorfor der resterer en pulje på 695.000 kr. 
 
Der var indkommet i alt 19 ansøgninger med ansøgning om i alt 5.948.471,31 kr. Det var 
således nødvendigt med en prioritering af ansøgningerne. 
 
Fire ansøgninger blev af prioriteringsudvalget vurderet til ikke at omfatte formålet for 
Initiativmidlerne. Øvrige ansøgninger blev gennemgået ud fra kriterierne vedtaget under 
punkt 3. Oversigt over prioritering af ansøgninger med kommentarer findes i bilag 2. 

 
5. Tildeling af midler 
 
Med udgangspunkt i kriterier for tildeling af Initiativmidler blev 5 ansøgninger helt eller 
delvist imødekommet. 
 
Klinisk kommunikationstræning i den lægelige videreuddannelse, Dorte Lange Høst, 
børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Center for Medicinsk Uddannelse 
Bemærkning: udstyr (kamera) skal tilknyttes børneafd. Randers eller MEDU. 
183.002 kr. 
 
Revision af spørgerammen i 360°s feedback i den lægelige videreuddannelse, 
Videreuddannelsesregion Nord, Bente Malling, HR lægelig uddannelse, AUH 
Bemærkning: Der blev bevilliget 50% lønkompensation mod ansøgt 100%. 
114.000 kr. 
 
Accelereret uddannelse i anæstesiologien, Claus Hedebo Thygesen, Center for Medicinsk 
Uddannelse, anæstesiologiske afdelinger i RM, AUH 
Bemærkning: Peder Charles erklærede sig inhabil i denne ansøgning og deltog ikke i 
behandling af ansøgningen. 
250.000 kr. 
 
Tværfaglig simulationstræning på børneafdelingen i Herning, Charlotte Søndergaard, 
børneafdelingen, Hospitalsenheden Vest 
Bemærkning: fantomer bevilliges til SkejSim og udlånes herfra til børneafd., HEV. 
165.800 kr. 



 
 

Side 3

Implementering af årlige simulationsbaserede temadage som led i den lægelige 
videreuddannelse, Mikkel Seneca, Anæstesiologisk afdeling, Viborg 
25.500 kr. 
 
I alt bevilliges 1.043.302 kr. 
 
 
6. Næste ansøgningsrunde 

 
Næste fordeling bliver primo 2013 med ansøgningsfrist 15. december 2012. Hospitalerne 
informeres om fristen via mail og på møde i Kontaktforum 17. september. 

 
7. Evt. 

 
Ingen punkter til evt. 




