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Aftale vedr. den kliniske lærestolsprofessor i thoraxkirurgi ved 
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 

 
 

• Udarbejdet af Thomas Decker Christensen, 20. februar 2022 

• Godkendt af Lars Ilkjær, Lars Folkersen, Annette Jensen og Lone Nikolajsen, 8. 
marts 2022 

• Gældende fra 1. april 2022 
 
Dette notat omhandler aftale ml. den kliniske lærestolsprofessor Thomas Decker 
Christensen (TDC) i thoraxkirurgi og den øvrige afdelingsledelse på Hjerte-, Lunge-, 
Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 
 
Der henvises generelt til følgende gældende dokumenter: 

• Aftale om kliniske professorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland, 
dateret juni 2021 

• Strategi for klinisk sundhedsvidenskabelig forskning 2022-2026, Aarhus 
Universitetshospital fra primo 2022 

• Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi (HLK), Aarhus Universitetshospital (AUH) 
forskningsstrategi, link: https://clin.au.dk/ctvs 

• Kommissorium for forskningsrådet ved HLK, dateret og vedtaget ultimo 2021 
 
Forskningen er en integreret del af HLK. Det hed tidligere T-forskning, men 
benævnes nu: Forskningsafsnittet, HLK. 
 
Arbejdsopgaver for den kliniske lærestolsprofessor i thoraxkirurgi (benævnes 
fremadrettet som KLP-thorax) – specielle opmærksomheds punkter:  

• KLP-thorax er ansvarlig for forskning, udvikling og den prægraduate 
undervisning af medicinstuderende indenfor thoraxkirurgi 

• HLK består af tre lægefaglige specialer:  
o Thoraxkirurgi (hjerte- og klassisk thoraxkirurgi) 
o Karkirurgi 
o Anæstesiologi 

• KLP-thorax har som sådan ikke ansvar indenfor karkirurgi og anæstesiologi, 
men faciliterer og hjælper indenfor afdelingens rammer mht. hjemmeside, 
rådgivning, karriere, forskningsstøtte, journal clubs, symposier mv. Dette er 
specielt relevant indenfor karkirurgi, som pt. ikke har en klinisk 
lærestolsprofessor 

• KLP-thorax har personalemæssigt ansvar for sekretær (forskning), 
projektsygeplejersker og universitetsansatte. Klinisk lærestolsprofessor i 
Anæstesiologi (benævnes fremadrettet som KLP-anæstesi) har ansvar for 

https://clin.au.dk/ctvs
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anæstesiologisk sekretær (forskning). Anæstesiologiske lektorer og andre AU-
ansatte refererer til KLP-anæstesi.  

• KLP-thorax har det økonomiske ansvar for forskningen på HLK 

• KLP-thorax har ansvar for og skal inddrages af den øvrige afdelingsledelse 
vedr. tiltag, som har betydning for forskning, udvikling og den prægraduate 
undervisning. KLP-anæstesi har ansvar for den prægraduate uddannelse i 
faget anæstesiologi. 

• KLP-thorax er formand for forskningsrådet på HLK (øvrige medlemmer 
fremgår af Kommissoriet) 

• KLP-thorax har ikke ansvar for drift, tiltag, budget mv. indenfor den daglige 
kliniske hverdag og drift, men skal som anført inddrages i det som vedrører 
forskning, udvikling og den prægraduate undervisning  

• KLP-thorax deltager som udgangspunkt ikke i møder (f.eks. i de hyppige 
møder med Hospitalsledelsen) med den øvrige afdelingsledelse, med mindre 
det specifikt omhandler forskning og udvikling eller hvis den øvrige AL/HL 
ønsker det 

o KLP-thorax skal orienteres, hvis der er diskuteret emner med større 
betydning indenfor forskning og udvikling, og hvis relevant orienteres 
også KLP-anæstesi  

• KLP-thorax er med/skal inddrages i ansættelsen af speciallæger, forskere og 
ledere på HLK. Ved ansættelse af anæstesiologiske overlæger deltager KLP-
anæstesi. 

• KLP-thorax er specialeansvarlig for det lægevidenskabelige speciale 
thoraxkirurgi 

• KLP-thorax refererer til Hospitalsledelsen, Aarhus Universitetshospital og til 
Institutlederen på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

• KLP-thorax samarbejder i dagligdagen til/med den øvrige afdelingsledelse på 
HLK 

• KLP-thorax arbejdstid fordeles efter gensidig drøftelse med den øvrige 
afdelingsledelse  

• TDC har sit kliniske virke indenfor klassisk thoraxkirurgi og indgår i den 
klassiske overlægevagt 

  
 

 


