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A2. Forsøgets tltel 
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A3. Ansvarlige leder for
 forsøget 

A4. Ansvarll  

B. Foraøget

Bl. Formll Succeskriterierne for projektet er et beslutningsstøtteværktøj 
tll kvinder, der f&r tilbudt igangsættelse. 
Beslutnfngsstøtteværktøjet skal ogsS være en støtte til 
Jordemødre og læger til at formidle den foreliggende evidens. 
Projektet skaf bidrage til at udvikle afdelingslægens evne til at 
Implementere organisatoriske ændrInger under en høj grad af 
patlentlnvolverlng og -inddragelse. 
Derudover skal afdelingslægen være rollemodel for læger og 
Jordemødre ved at give mulighed for fælles beslutningstagning 
og dermed mulfahed for individuelle forløb i en given ramme. 

B2. Beskrivelse PI baggrund af National Klinisk Anbefaling omkring 
Igangsættelse af fødende ved 41+0 findes der p� afdelingen 
behov for projektet. 
Projektet foregAr i et team med jordemødre og den fagligt 
ansvarlige overlæge. Foreliggende evidens gennemgSs, og der 
arbejdes tværfagligt med et kulturarbejde omkring forståelse 
og formidling af denne evidens. 
Sideløbende udvikles (eller tllrettes et allerede eksisterende) et 
beslutningsstøtteværktøj, som afprøves pi og tilrettes efter 
tllbagemeldlng fra patienter og personale. Udviklingen af dette 
foreglr i samarbejde med medarbejder f Sundheds-It, som har 
fælles beslutningstagning som en del af sit arbejdsomride. 
Udviklingen af beslutnlngsstøtteværktøjet og brug af dette 
Indebærer undervisning og træning af personale, si der opnls 
en fælles arbejdsgang, som kan ensrette Information og 
lnddraaelse af øatlenter. 
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Ledelsesansvaret ligger hos den ledende overlæge og 
chefjordemoder, som er sparringspartnere for afdelingslægen. 
Den fagligt ansvarlige overlæge er sparringspartner i forhold til 
det faglige materiale. 

B3. Indhold (hvad er -    er tovholder på udvikling og implementering af
aftalt?) beslutninqsstøtte redskab for iqangsættelse.
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

     er tovholder pa projektet og skal involvere en række 
andre interessenter jf. baggrindsafsnittet 

84 I hvilken periode kører Maj 2022-maj 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

66. Økonomi Vi har aftalt et tillæg på 20.000 kr (mindre lokalt projekt) 
{Ti llægsstørrelse 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
1/5 22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 30/4 22 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato � o, 
zz

D. Aftalen er godkendt

Dato 
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