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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE Af REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation 

Al. Hospital/afdeling Skejby Sygehus, Mave-Tarmkirurgisk Afd. 

A2. Forsøgets titel Digital Forløbsguide for Mave-Tarmkirurgisk afd. 

A3. Ansvarllge leder for 

forseget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B, Forsøgl!t 

Bl. Formål Implementere O!g!tal Forløbsgu!de på afdellngen 

82. Beskrivelse Der skal udvikles Dlgltale forløbsguides for samtllge af de større 

kirurgiske Indgreb i teamet for Benign øvre kirurgi. 

Det Involverer udvikling af pædagogiske Illustrationer og videoer 

der forklarer sygdommenes art, behandlingsmuligheder og op-
følgnlng. 

Man skal gennemgå ane forløb og optimere logistik og lnvo\verede 
personalegrupper. HvomSr og hvordan har patienterne kontakt 
med afdelingen og er der mulighed for at noget kommunikation 
kan foreg5 via Digital Forløbsguide {chatfunktlon) istedet for tele-
fon. Dermed aflastes sekretærer og sygepl. 
Assistere øvrige teams med r8d og vejlednlng l forb\nde\se med 
udvikling af Digital forløbsguide ved opstart, men ogsS som 
løbende sparringspartner. 
Projektet laves I samarbejde med Regionens samarbejdspartner 
Emento. 

B3. Indhold {hvad er af- Afdelingslægen varetager ovenst8ende Indenfor den a�alte tids- 

talt?) ramme I normal, men ogs8 udenfor normal arbejdstid. 

B3. Deltagerkreds (hvem Afd.læge og Overlæge 

indgår?)  I samarbejde med Emento og øvrige relevante 
samarbejdspartnere fra afdelingens teams. 
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es. Organisering 

B6. Økonomi 
(llllægsstørrelse 20 .000 -

Arbejdet udfores af afdelingslægen t samarbejde med afde
\lngsledelsen, ovl, teamet hos Emento og øvrige 
samal"OeJdspartnere I de relevante personalegrupper 09 

Rammen er fastlagt til mellem tillæg 
Funkt!onslønstlllæg 35.000 per&,+ SO% resultatløn 

35.000 eller 50.000 kr.) -

Uddybende bemærkninger: 
Resu/tatløn udmøntes n&r Olgltale Forløbsguides forellgger Indenfor de større kirurgiske forløb 
Indenfor Benign ovre kirurgi. 

c. Forsøgets tidsmæulge udstrækning 

C.2. Dato for forsøgets opst.irt 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 
forøoetoi>hll'"'rs,,rlm31.l2.202J 

D. Aftalen er lndglet mellem 

Dato 
8/2 2022 

Leder 

I
D. Aftaleo "godk,adt 

I 1.Januar2022 

131 December2023 

Afdelingslæge 

For Region Midtjylland 




