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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 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Aarhus Universitetshospital / Øre-, Næse og Halskirurgi 

Etablering af Center for Dysfagi ved Øre-, Næse- of halskirurgi, 
AUH. 
Konst.ledende overlæge, Øre-, Næse-og Halskirurgi AUH 

Afdelingslæge, Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH 

Formålet med projektet er, at etablere et Center for Dysfagi på 
Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH 
Forsøget er rettet mod etablering af en faglig specialist med 
oropharyngeal dysfagi som særligt fokusområde. 
Øvre-synkebesvær (oropharyngeal dysfagi) er et hyppigt 
forekommende symptom både i primær- og sekundær
sundhedssektorer i Danmark. Det kan medføre alvorlige 
komplikationer som hyppige lungebetændelser, påvirket stemme, 
uro og angst for at indtage mad, utilsigtet vægttab, nedsat 
livskvalitet, hyppige indlæggelser og død. Udredningen af 
synkebesvær foregår i dag ved enten en røntgenundersøgelse 
og/eller kikkertundersøgelse af patientens synkefunktion. Det 
drejer sig om henholdsvis videofluoroskopi (VFS) og funktionel 
endoskopisk evaluering of swallowing (FEES), hvor begge 
undersøgelser vurderes til at være "gold standard". Der er dog 
specifikke situationer, hvor den ene undersøgelse foretrækkes 
over den anden. 
Der er p.t. ingen afdeling på AUH, der har ansvar for udredning· 
og behandling af øvre-synkebesvær. Tidligere foretog Mave
Tarmkirurgi også VFS undersøgelser af øvre synkebesvær på 150 
patienter/år, men denne aktivitet ophørte i slutningen af 2018. 
Også undersøgelsen af børn ophørte. Siden har Fysio- og 
Ergoterapi og Øre-, Næse- Halskirurgi ønsket at etablere et tilbud, 
hvor visitation, udredning og behandling af øvre synkebesvær 
samles, og et robust og ensartet tilbud til patienterne på AUH 
sikres. 
Projektet omfatter organisation og koordinering af 
samarbejdsaftaler mellem de relevante afdelinger, planlægning af 
kommende funktioner og udarbejdelse af ansøgninger for 
opstarts- og driftsmidler. 



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 
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I trin 1 skal Center for Dysfagi kunne udrede og behandle 
kræftpatienter og børn med ganespalte/skjult ganespalte. I trin 2 
er det afdelingernes ambition, at man på sigt arbejder mod en 
løsning, hvor de akutte patienter også tilbydes systematisk og 
højtspecialiserede undersøgelser. Det drejer sig for eksempel om 
patienterne på Intensiv (ny-tracheotomerede, traumepatienter, 
stroke-patienter etc.) 

• Øre-, Næse- Halskirurgi og Fysio- og Ergoterapi har
indgået en aftale om at arbejde mod oprettelse af et
Center for Dysfagi på AUH.

• Mål 1: Der er blevet ansøgt om midler til udstyr i
apparaturpuljen.
o Resultat 1: Opnået når der er bevilliget midler til

dysfagi udredningsudstyr fra apparaturpuljen
• Mål 2: Der er tidligere flere gange søgt midler i

tilgængelige puljer på opfordring af hospitalsledelsen for
eksempel kræftmidler. Senest havde afdelingerne en
ansøgning med til hospitalets interne budgetseminar i
efteråret 2021, men endnu er dysfagi ikke blevet
prioriteret i ansøgningsrunderne.
0 Resultat 2: Opnået nå der er bevilliget midler til 

opstart af Center for dysfagi 
Mål 3: Opkvalificering af personale inden for dysfagi 
udredning og behandling 
0 Resultat 3. Ansøger, afdelingslæge 

har i 2019 - 2020 gennemført kurset 
Registered MBSimP Clinician, Northern Speech 
Services, Michigan, USA. 

0 Afdelingslæge har i 2020 - 2021 
gennemført en Masters Degree in Swallowing 
Disorders, ved Universitat Autonoma de Barcelona, 
Spanien. 

• Afdelingslæge Øre-, Næse- og Halskirurgi
• Konst. ledende overlæge Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH
• Skrydstrup Afdelingsledelse, Fysio- og Ergoterapi, AUH
• Økonom, Hospitalsstaben, AUH
• Ae-fuldmægtig, Hospitalsstaben, AUH
• oversygeplejerske Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH
• (tidlgere ledende overlæge Øre-, Næseog Halskirurgi, AUH)

B4 I hvilken periode kører Forsøget kører aktuelt og vi forventer at opnå overnævnte 
forsøget? resultater i første halvdel af 2022. 

B5. Organisering Afdelingslæge er tovholder for forsøget og er. støttet af 
ledelsen fra hhv. Øre-, Næse- og Halskirurgi og Fysio- og 
Ergoterapi, AUH. 
Ae-fuldmægtig tilrettelægger budget i 
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B6. Økonomi 
(Til lægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -

samarbejde med   . 
Projektet vurderes som stort da der dels indgår tværfaglig 
koordinering, dels tovholderfunktion i forhold til faglig udvikling. 
50.000 kr. 

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
05.02.2022 
Leder 

I 
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

Forsøget er startet i 2021 

ULTIMO 

� 2022 

Afdelingslæge 

For Region Midtjylland 


