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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

82. Beskrivelse

Aarhus Universitetshospital/ Lungemedicinsk Afdeling 

udbredelse af digital forløbsguide 
0 

Implementering og pa 

Lungemedicinsk Afdeling, AUH 

0 

Implementering af digital forløbsguide pa Lungemedicinsk 
Afdeling, AUH. 

Udredning og behandling i hospitalsvæsenet indbefatter 
efterhånden, at patienter udover at skulle overskue sygdom 
også skal kunne overskue en stor mængde information, 
både af praktisk og faglig karakter, men herudover også 
logistik ifm fremmødetidspunkter og -steder. 
Digitale forløbsguider, der allerede er implementerede på 
flere afdelinger på AUH, har vist sig at kunne afhjælpe 
ovenstående. 
Patienterne får via en app til telefon eller iPad adgang til 
alle relevante informationer og muligheden for at modtage 
informationer afmålt og til rette tid. 
En styrke ved digitale løsninger er muligheden for 
gentagelse, kommunikation via beskeder, samt videoklip 
hvor personale fra afdelingen informerer. 
Sidstnævnte kan være med til at give tryghed, 
genkendelighed og troværdighed. 
Målet er også at opnå bedre mestring og kontrol over eget 
forløb for patient og pårørende. 

Fra Lungemedicinsk Afdelings side forventes det endvidere 
at løsningen på længere sigt vil kunne lette arbejdsgangen 
for personalet og nedsætte antallet af ambulante besøg. 
Sidstnævnte ved at patienter informeres via app'en og 
derfor ikke har behov for fysisk fremmøde i samme orad 



B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

som nu. 

Hvad har I konkret aftalt? Fx 
Der er aftalt et tillæg på x kr. til 

m1dt 
, egionmidtjylland 

Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) pa 

følgende måde: 
Evt. dokumenteret som bilag. 

Projektet skal konkret føre til implementering af en digital 
forløbsguide i Klinik for Lungekræftudredning. Herunder 
delelementer som oplæring, undervisning, evaluering, optagelse 
af videoklip og patientvejledning. Ovenstående også som 
samarbejde med sygeplejegruppen. 

Mere konkret stiles mod følgende: 
- Nu til medio 2022: Implementering af udredning af

hæmoptyse
Medio 2022 til primo 2023: implementering af forløb med
eksterne patienter henvist til bronkoskopi/EBUS og
lungebioptering

Afdelingslæge 
Overlæge 
Ledende Overlæqe 
010222 - 310323 

Arbejdet tænkes primært at kunne udføres i arbejdstiden og på 
administrationsdage, hvis arbejdet tillader dette. 
Der ansøges om 50.000 kr, da projektet forventes at være 
krævende, men også givende i forhold til potentiale for 
udbredelse til andre afsnit på Lungemedicinsk Afdeling. 

Ansvarlig afdelingslæge har en naturlig interesse i digitale løsninger, via en baggrund indenfor 
IT. 
Projektet vurderes at kunne danne grobund for yderligere udbredelse til andre afsnit i 
Lungemedicinsk Afdeling, AUH. 
Ansøger vil kunne anvende sin erfaring fremover til rådgivning og hjælp til implementering af 
digitale forløbsguider på andre afsnit på Lungemedicinsk Afd. 

I C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning 
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C.2. Dato for forsøgets opstart
010222 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 310323 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato (o 2-J_z_
A�hngs}æge ()

I 
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


