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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 

I 
A3. Ansvarlige leder for
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

B3. Aftalens indhold 

Aarhus Universitets Hospital, Hjertesygdomme 

Optimering af visitationen af elektive og subakutte patienter til KAG fra 
hele regionen. 
Overlæge        og overlæge  

 

At optimere visitationen af patienter til invasiv koronarudredning, mhp 
optimering af patientforløb og sikre optimal udredning. 
Udredning af iskæmisk hjertesygdom foregår ved forskellige undersøgelser. 
Udredning med invasiv koronarangiografi (KAG) er den undersøgelse, som 
har størst specificitet og i nogle situationer størst sensitivitet, men samtidig 
er det den undersøgelse, som er forbundet med klart størst risiko for 
patienten. 
Hjertesygdomme, AUH får ca 4000 henvisninger til kag pr år. Visitation af 
henvisninger til KAG har pr tradition været varetaget af den vagthavende 
PCI læge. Ved at flytte opgaven til få, dedikerede læger, vil visitationen 
blive strømlignet, med optimering af patientforløb og samarbejde med 
henvisende afdelinger i regionen. 

Projektet bidrager også til at afdelingslægen udvikler sine organisatoriske 
og ledelsesmæssige kompetencer. 
Alt visitation vil blive foretaget af Afdelingslæge         i samarbejde med 
Overlæge     , som på daglig basis ved omhyggelig gennemgang af 
henvisninger og tilhørende journal vil planlægge den optimale udredning 
og tidmæssige prioritering. Herved vil man sikre, at patienter ikke bliver 
indkaldt til unødige eller ikke optimale undersøgelser og undgå, at 
patienter bliver aflyst på dagen pga uhensigtsmæssig visitation. 
Ved komplekse patienter, som har behov for et mere omfattende 
udredningsprogram, tages der kontakt til henvisende afdelinger og til 
patienterne mhp planlægning af dette. 



Ved at klart definere de læger, som har ansvar for visitationen, lettes 
arbejdet for medarbejdere i iskæmibookingen, da de har nem adgang til de 
ansvarlige læger. Ligeledes er det en fordel, at samarbejdspartnere på 
regionssyghuse ved, hvem de skal kontakte angående visitation. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Afdelingslæge  
Overlæge, leder af kard lab. Gruppe 2 
Overlæge  
Medarbejder i lskæmibookingen. 

B4 I hvilken periode kører Projektet er løbende i perioden frem til 31. dec. 2023 
forsøget? 

B5. Organisering Alt visitation af patienter til kag foretages af               og overlæge i tæt 
samarbejde med iskæmibookingen, Hjertesygdomme. 

B6. Økonomi 50.000 
(Tillægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarliqe afd.læqe 

Uddybende bemærkninger: 



[ 
c. Forsøgets tidSlntistge udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

D. Aftalen er godkendt

I Dato
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