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1) Afdelingsnavn
Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital

1.1) Baggrund, organisation og formål
Reumatologisk Afdeling C er en reumatologisk specialafdeling med hovedfunktion svarende til OUH’s
lokale optageområde. Afdelingen har desuden regionale og højtspecialiserede funktioner og
modtager patienter fra hele Region Syddanmark og – i et vist omfang – Region Sjælland. Afdelingen
deltager i den generelle medicinske funktion på OUH, i samarbejde med Fælles Akut Modtagelse
(FAM) og de øvrige medicinske afdelinger på OUH.
Afdelingen har 6 senge i et sengeafsnit, som drives i samdrift med Endokrinologisk Afdeling M.
Derudover har afdelingen et ambulatorium med cirka 20.000 besøg/år.
Den ambulante funktion er organiseret i klinikker ledet af en funktionsansvarlig overlæge med
tværfaglig teamorganisering af det øvrige personale: Klinik for artrit (herunder
biobehandlingsenhed, akut artritklinik, juvenil idiopatisk artrit klinik, arthritis urica klinik, ULenhed), klinik for spondylartrit og psoriasisartrit, klinik for vasculitis og bindevævssygdomme og
klinik for accelereret udredning af patienter med reumatologisk sygdom.
Diagnoserne omfatter altovervejende patienter med inflammatoriske gigt- og bindevævssygdomme.
Ca. 50 % af afdelingens ambulante kontakter kan henføres til regional og/eller højtspecialiseret
funktion.
Afdelingen modtager og behandler akutte rygpatienter fra hele Fyn via FAM.
Behandling af patienter med subakut og kronisk ikke-inflammatorisk rygsygdom er overgået til
Rygcenter Syddanmark i Middelfart.
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1.2) Afdelingsledelse
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Sidstnævnte er
tillige ledende oversygeplejerske for Endokrinologisk Afdeling M og Steno Diabetescenter.

1.3) Lægelig stabsstruktur
Den nuværende lægebemanding består af 1 ledende overlæge, 1 professor/specialeansvarlig overlæge i
artritsygdomme, 1 specialeansvarlig overlæge i bindevævssygdomme, 4 øvrige overlæger og 3 afdelingslæger.
Afdelingen har 9 læger under uddannelse. Heraf er 4 læger i hoveduddannelse til intern medicin: reumatologi, 3
læger i introduktionsstilling og 2 læger i hoveduddannelse til dermatologi.

1.4) Uddannelsesfunktioner
Afdelingen prioriterer uddannelse højt, og enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt som
underviser og i egen uddannelse.
Afdelingen har én klinisk professor og p.t. 5 kliniske lektorer, der varetager prægraduat
undervisning af studerende i medicin, biomekanik og klinisk farmaci.
Afdelingen har medicinstuderende i klinikophold.
Reumatologisk afdeling indgår som en central aktør i speciallægeuddannelsen, idet alle
uddannelsessøgende i intern medicin: reumatologi i Region Syddanmark er ansat i afdelingen i 2 ud
af 5 års hoveduddannelse.
Afdelingen deltager endvidere i tilrettelæggelsen af og undervisningen på de specialespecifikke
obligatoriske kurser under hoveduddannelsen.

2) Stillingsbetegnelse
Afdelingslæge

2.1) Ansættelsessted
Hovedtjenestestedet er Reumatologisk afdeling C, OUH. Der påregnes p.t. ikke udefunktion.

2.2) Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

3) Stillingens organisatoriske placering
Afdelingslægen refererer til afdelingsledelsen, og nærmeste overordnede er den ledende overlæge.
Ved vagt i FAM refererer afdelingslægen fagligt og organisatorisk til den ledende overlæge i FAM.
Nærværende funktionsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive
foretaget ved gensidig aftale mellem afdelingslægen og den ledende overlæge.

4) Ansvarsområde

4.1) Klinisk
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Afdelingslægen indgår i det daglige kliniske arbejde på lige fod med øvrige speciallæger indenfor alle
afdelingens områder efter aftale med den ledende overlæge. Arbejdet kan foregå i sengeafsnit
(stuegang), og ambulatorium/daghospital.

4.2) Vagt
Afdelingslægen deltager i reumatologisk specialevagt (vagt uden for tjenestestedet). Afdelingslægen
deltager endvidere i medicinsk bagvagt/flowmaster (vagt på tjenestestedet) i FAM.

4.3) Forskning
Afdelingslægen forventes efter evne og interesse at indgå i afdelingens forskningsaktiviteter, med
reference til afdelingens forskningsleder.
Afdelingslægen bidrager til, at forskningsaktiviteterne ligger indenfor afdelingens og OUH's
strategiske målsætninger på området, som beskrevet i afdelingens forskningsstrategi.

4.4) Undervisning og uddannelse
Afdelingslægen:
• bidrager aktivt til afdelingens samlede uddannelsesforpligtelser.
• bidrager til monofaglige og tværfaglige uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter i
afdelingen.
• superviserer undervisning og vejledning af uddannelsessøgende læger og tværfagligt
personale.
• bidrager til relevant introduktion af ny læger i afdelingens funktioner.
• opsøger aktivt og formidler faglig information.

5) Opgaver
Se punkt 4.

6) Kompetencekrav
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvor der især lægges vægt på
nedenstående:
Medicinsk ekspert:
Afdelingslægen skal være speciallæge i reumatologi eller intern medicin: reumatologi. Der vil blive
lagt vægt på bred uddannelse i reumatologi, herunder dokumenteret erfaring i UL-scanning af
bevægeapparatet.
Leder/administrator: Ledelsesmæssig/administrativ erfaring er kvalificerende, men ikke en
forudsætning.
Akademiker: Videnskabelig produktion er en forudsætning. Erhvervet akademisk grad er
kvalificerende, men ikke en forudsætning. Erfaring som videnskabelig vejleder er kvalificerende,
men ikke en forudsætning.
Kommunikator: Der lægges vægt på praktisk erfaring som underviser og vejleder. Pædagogisk
uddannelse er kvalificerende, men ikke en forudsætning.
Samarbejder: Der lægges vægt på evner til at samarbejde med respekt for samarbejdspartnere,
hvor afdelingslægen bidrager til et godt og udviklende arbejdsmiljø.
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Sundhedsfremme: Det forventes, at afdelingslægen har indsigt i sundhedsfremme og
forebyggende aspekter af patientforløb og bidrager hertil i afdelingens drift.
Professionel: Afdelingslægen skal præstere høj kvalitet i behandlingen med integritet, ærlighed og
empati, udvise personlig og mellemmenneskelig professionel adfærd og praktisere faget i
overensstemmelse med etiske standarder og juridiske krav.

7) Uddannelseskrav
Speciallæge i intern medicin: reumatologi (ny uddannelsesordning) alternativt i grenspecialet
reumatologi (gammel uddannelsesordning).

8) Dokumentation

8.1) Udarbejdet af
Ledende overlæge Helle Laustrup, Reumatologisk Afdeling C
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