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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

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Regionshospitalet Gødstrup, Kræftafdelingen 

Fælles beslutningstagning i Kræftafdelingen; uddannelse og 
implementering. 

At uddanne personale (læger, sygeplejersker, terapeuter) og 
patienter i fælles beslutningstagning samt implementere 
anvendelsen i praksis. 
Der arbejdes i sundhedsvæsenet bredt på at øge 
patientinddragelse. Politisk er der fokus på patientinddragelse 
ligesom det er en rettighed nedskrevet i sundhedsloven. Fælles 
beslutningstagning er en måde at opnå øget patientinddragelse. I 
samtalen mellem patient, pårørende og kliniker er der fokus på 
patientens præferencer i forhold til behandlingsvalg. 
Vi er i gang. Medlemmer af styregruppen har været på kursus i 
fælles beslutningstagning og er i gang med at undervise alle 
kolleger. Der vil fortsat være undervisning af nye kolleger. Næste 
trin er implementering i klinikken, der skal sikres ved løbende 
supervision og udvikling af et beslutningsstøtteværktøj for udvalgte 
valgsituationer, vi møder i klinikken. 
Vi vil også gerne introducere patienterne til fælles 
beslutningstagning allerede inden de møder i klinikken første gang, 
så de kan føle sig velforberedte til samtalen. 

Der er aftalt et tillæg på 35.000,- kr. til
Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler. Der 
vil blive mulighed for administrativ tid og 
hjemmearbejdsdage samt kursusdage. 
Der skal varetages fortsat undervisning af personale i fælles 
beslutningstagning. Der skal udvikles 
beslutningsstøtteværktøj til udvalgte valgsituationer 



B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 
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(indenfor hver cancerform). Patienter skal introduceres til 
fælles beslutningstagning(hjemmeside, info materiale) 

Afdelingslæge, Kræftafdelingen, Regionshospital Gødstrup 

B4 I hvilken periode kører 01.04.22 - 01.04.22 
forsøget? 

BS. Organisering 

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

Uddybende bemærkninger: 

Projektet tog sin begyndelse i efteråret 2021, hvor styregruppen 
blev introduceret til fælles beslutningstagning og der blev uddannet 
undervisere i afdelingen, som er i gang med at uddanne kolleger. 
Hvad er der behov for fremover? 
1) Der er løbende behov for undervisning af nyt personale
2) Der skal udvikles beslutningsstøtteværktøj til udvalgte
valgsituationer i klinikken (indenfor hver enkelt cancerform, vi
behandler)
3) Supervision af kolleger i fælles beslutningstagning
4) Patienter skal introduceres til fælles bes-lutningstagning: tekst
til hjemmeside, informationsmateriale til patient forud for første
møde, evt. lille animationsfilm til patienter. Materialet udarbejdes
sammen med patienter

Der ansøges om mellemtillæg på 35.000,-kr til  

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.04.22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 01.04.23 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

I D. Aftalen er indgået mellem 



..._ 

I 
D. Aftalen er godkendt

Dato

ForYL
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