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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 

Aarhus Universitetshospital 
Infektionssygdomme 
Fagligt fyrdirn for diagnostik og behandling af patienter med 
invasive svampeinfektioner 

Optimere diagnostik og behandling af patienter med invasive 
sva m J)einfektioner 
Optimere diagnostik og behandling af patienter med invasvie 
svampeinfektioner ved en fokuseret indsats på området i 
infektionsmedicinsk regi. 
- Som fagligt fyrtårn at tilbyde klinisk vurdering af indlagte 
patienter I eget regi, i intensivt regi og overtagelse af patienter til 
ambulant opfølgning efter akutte forløb på egen og eksterne 
afdelinger.
- Antifungal stewardship: Initielt afdække brugen af 
antimykotika på nøgleafdelinger som infektionssygdomme, 
intensiv afdeling og hos immunkompromiterede patienter. 
Afklare mulighederne for systematisk bed-side interventioner i 
regi af det overordnede antibiotic stewardship program med 
hensigt at styrke den rationelle brug af svampemidlerne og 
herved nedsætte risiko for resistensudvikling og reducere 
udgifter.
- Iværksætte tværfaglige konferencer med relevante specialer 
som mikrobiologisk afdeling, infektions-ortopædkirurgi og intensiv.
- undervisningsforpligtigelse som ansvarlig for kliniske 
svampeinfektioner til HU kursus i klinisk mikrobiologi og 
Anæstesiologi.
- Forskningsopstart af projekt med KMA og intensiv afdeling om 
invasive svampeinfektioner hos infektionsmedicinske patienter 
med virus infektioner



B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad er 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
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Hvad har I konkret aftalt? 
Fortsat subspeciallisering for      med deltagelse i relevante 
mykologiske konferencer. 
Fagligt fyrtårn for svampeinfektioner i afdelingen inkl 
supervision af yngre læger i patientforløb med invasive 
svampeinfektioner. 
Opstart af tværfaglige konference om patienter med 
invasive svampeinfektioner i samarbejde med mykologiske 
speciallæge fra KMA. 
Undervisningsforpligtigelser som ovenfor beskrevet. 
Igangsætning af forskningsprojekt som ovenfor beskrevet. 

Fra 1/1-2022 - 31/12-2023 

       er ansvarlig for organisering af forløb for patienter med 
invasive svampeinfektioner, for iværksætning af tværfaglig 
konference, for undervisningsforpligtigelsen og opstart af 
forskningsprojekt. 

(Tillægsstørrelse 20.000 - Der ansøges om stort funktionstillæg på 50.000 årligt 
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
1/1-2022 
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C.3. Dato for forsøgets afslutning 31/12-2023 

Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 29/3-20200 

Leder Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




