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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 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Faglig specialist for obstruktiv søvnapnø og søvnforbedrende 
kirurgi 

Afdelingslægerne skal være faglige specialister indenfor obstruktiv 
søvnapnø og søvnforbedrende kirurgi 

Udredning og kirurgisk behandling af obstruktiv søvnapnø 
er et nyt område indenfor ØNH-specialet i HEV. 
Afdelingslægen vil have ansvaret og dermed en nøglerolle 
som koordinator indenfor området og have ansvaret for at 
udvikle området, både med hensyn til korrekt visitering af 
patienter, udredning og videre behandling af den enkelte 
patient samt fortløbende implementere den nyeste 
behandling til den enkelte patient. 
Dette indebærer udover forskning og undervisning af 
kollegaer, også logistik og samarbejdsaftaler med 
primærsektoren, ændrede arbejdsgange internt samt aftaler 
med anæstesiologisk afdeling. 
Der vil være tale om innovative elementer, både brug af 
PRO-data, nye objektive udredninger og kirurgiske 
behandlingsmodaliteter, som ikke i øvrigt foretages 
andetsteds i region midt. 
Den kirurgiske behandling vil desuden indebære 
robotkirurgi som må betragtes som et særligt 
fagområde, der bl.a. indebærer kirurgisk oplæring i 
udlandet. Dette vil være et kompetenceløft til den 
ansvarlige afdelingslæge og samtidig til afdelingen. 

- Projektet omhandler varetagelse af alle patienter henvist
til udredning og behandling for obstruktiv søvnapnø

- Afdelingslægen varetager visitation, udredning og 



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: 
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behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø. 

Afdelingslægen underviser relevante kollegaer til at kunne 

varetage dele af udredning og behandling af patienterne. 
Afdelingslægen indgår i eventuelle aftaler og forhandlinger
omkring indkøb af medicoteknisk udstyr, kirurgisk udstyr 

og tilbehør. 

Afdelingslægen vil i samarbejde med den 

forskningsansvarlige overlæge initiere relevante 

forskningsprojekter, når mulighederne fremstår.
Den lokale afdelingsledelse har i samarbejde med 
afdelingslægen ansvaret for at projektet kan gennemføres. 

Januar 2022 - December 2023 

Høj: Fast tillæg på 50.000 kr/år+ resultatløn 50% 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

I D. Aftalen er indgået mellem 

01.01.2022 

31.12.2023 
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Dato 
1._i- 7_ - 1-o'Z.1.._ 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 
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OK-21 

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 

B3. Indhold (hvad 
aftalt?) 

for 

Hospitalsenheden Vest, Øre-Næse-Hals afdelingen 

Etablering af tilbud om sammedagsudredning med endoskopi af 
øvre luftveje under medicinsk induceret søvn ved snorken eller 
søvnapnø. 

Effektivisering og optimering af arl:>_ejdsgang 
Patienter med snorken eller obstruktiv søvnapnø med dårlig 
compliance til CPAP kan udredes yderligere med DISE 
(Drug-lnduced Sedation Endoscopy) på Øre-Næse-Hals
afdelingerne i hhv Regionshospitalet Gødstrup (RHG) og på 
Rigshospitalet. 
På Øre-Næse-Halsafdelingen RHG modtager vi patienter i 
den arbejdsdygtige alder til udredning fra hele landet. For 
nuværende foregår forundersøgelse og DISE på to 
forskellige dage, således patienterne skal bruge to eller 
flere dage på udredningen. 
Vi ønsker at etablere og implementere et tilbud om 
sammedags-udredning med forundersøgelse, DISE og læge
patient-samtale med fælles beslutningstagning. Et sådant 
tilbud vil være attraktivt for borgere i både Region Midt og 
de øvrige regioner. 
Målet er at kunne gennemføre 10 komplette sammedags 
forløb med forundersøgelse, DISE og fælles 
beslutningstagning. 

er I Inden sammedagsforløb kan implementeres skal laves plan 
for om DISE skal laves i samarbejde med 
anæstesiafdelingen eller om man udelukkende skal bruge 
ressourcer fra egen afdeling og lave DISE ud fra NAPS
metoden (Nurse Assisted Propofol Sedation). Såfremt den 
sidste løsning vælges, skal 2-4 sygeplejersker og 2 læger 



m1dt 
regionmidtjylland 

uddannes i NAPS proceduren ved kursus på Herlev Hospital 
og efterfølgende superviseret træning. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 

April 2022 - December 2023 

 Høj: Fast tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 50% 
(Tillægsstørrelse 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 01.04.22 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31.12.2023 

D. Aftalen er Indgået mellem

Dato (;l, (JO. 2....Z....

Afdeling��ge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 








