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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identif"lkation

Al. HospitaJ/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Øjensygdomme, Århus Universitetshospital, Skejby 

Styrkelse af den neuro-oftalmologiske funktion i Region Midtjylland ved hjælp af 
tværfagligt samarbejde 

At styrke den neuro-oftalmologiske funktion og optimere den neuro- 
oftalmologiske patients tværfaglige forløb 
Den neuro-oftalmologiske patient er ofte fagligt kompliceret, diagnostisk 
uafklaret og eksisterer i krydsfeltet mellem mange specialer. Den neuro- 
oftalmologiske læge kan bidrage med essentiel og afgørende viden om 
diagnose, differentialdiagnoser, behov for udredning samt timing for 
behandling og hertil prognose. Målet er at undgå både unødvendig (bl.a. 
sundhedsøkonomiske hensyn) og utilstrækkelig udredning. Etablerede 
kommunikationsveje mellem den neuro-oftalmologiske læge og kollegaer i 
tilstødende specialer er derfor altafgørende. 

Scenarierne er forskellige og omfatter hele forløbet fra udredning til 
behandlingsrådgivning og monitorering af behandling samt opfølgning. 
Eksempelvis: 

- oftalmologisk indikation for shuntbehandling af patient med forhøjet
intrakranielt tryk (neuro-oftalmologi, neurokirurgi, neuroradiologi)
- præ-operativ og post-operativ vurdering af anterior synsbanefunktion hos
patient med hypofysetumor (neuro-oftalmologi, neurokirurgi,
endokrinologi, neuroradiologi)
- indikation for steroidpulskur (og i fremtiden biologisk behandling) hos
patient med thyroidea-associeret orbitopati (neuro-oftalmologi,
endokrinologi, neuroradiologi)
- indikation for steroidpulskur til patient med okulære iskæmiske
manifestationer og gigantocellulær arterit (neuro-oftalmologi, reumatologi)
- indikation for steroidpulskur til patient med antistofmedieret opticusneurit
(neuro-oftalmologi, neurologi, neuroradiologi)



B3. Indhold (hvad er aftalt?) 
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Fælles for dem alle er et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem 
lægelige tovholdere fra team-ansvarlige grupper. Dette forudsætter en 

løbende drøftelse af aktuelle patientcases, tidligere patientcases og disses 
behandling til formaliserede månedlige og kvartalsvise tværfaglige 
konferencer samt kendskab til hvilke speciallæger, der har team-ansvar eller 
særlig interesse, således at disse kan kontaktes til rådgivning og 
koordinering af specifikke patientforløb. 

Ovenstående tværfaglige samarbejde vil styrke kvaliteten af det tværfaglige 

patientforløb, inden patienten efter fyldestgørende udredning, behandling 
og kontrolforløb igen møder en tværsektoriel overgang. Det vil dertil tidligt 
fremme afdelingslægens faglige viden og karriereudvikling, og på den 

måde både styrke afdelingslægens rolle og dermed også fremtidens 
sundhedsvæsen. 

En yderligere gevinst ved projektet er en naturlig brobygning mellem yngre 

læge-gruppen og overlægegruppen via undervisning og erfaringsdeling. 
Styrkelse af den neuro-oftalmologiske rolle vil udover at styrke den neuro
oftalmologiske viden tværfagligt i særdeleshed også styrke den samlede 

neuro-oftalmologiske kompetence internt i afdelingen. Som følge af 
projektet vil dette udmønte sig i klinisk supervision, undervisning og 
dygtiggørelse af yngre læge-kollegaer og denned en langsigtet og robust 
faglig udvikling af fremtidens speciallæger. 

Baggrund og iværksatte tiltag: 

- Neuro-oftalmologisk interesseret og dedikeret læge  har fået tildelt 
ugentlig neuro-oftalmologisk ambulatoriedag (med mulighed for 
udvidelse til flere dage)

- Tidligere deltagelse i neuro-oftalmologiske konferencer samt 
tilmelding til forestående neuro-oftalmologiske konferencer i forår 
2022

- Undervisning og supervision af yngre læge-kollegaer hvor den 
neuro-oftalmologiske patient præsenterer sig (vagtfunktion og 
neuro-oftalmologisk ambulatorium)

- Det forudsætter stort forberedelsesarbejde, fagligt overskud samt 
engagement at supervisere og undervise yngre læge-kollegaer, 
hvilket allerede er demonstreret af projektansvarlige læge i 
indeværende ansættelse
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Planlagte tiltag: 
- Den neuro-oftalmologiske læge tager kontakt til de relevante

specialer (neuroradiologi, neuro-interventionsradiologi,
neurokirurgi, neurologi, endokrinologi, reumatologi, neuro-
onkologi, patologi, klinisk immunologi) for at etablere samarbejde
med de team-ansvarlige læger

- At afklare hvorvidt der er behov for oprettelse af selvstændige

tværfaglige konferencer eller i nogle tilfælde blot udvidelse af
eksisterende konference med deltagelse af den neuro-
oftalmologiske læge

- Telefonlister på hyppigste samarbejdspartnere, dvs team-ansvarlige
eller læger med særlig interesse i den specifikke sygdomsgruppe

- Skemalæggelse af tværfaglige konferencer, gennemførelse og
vurdering af interval

B3. Deltagerkreds (hvem indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Indledende projektarbejde er allerede startet, jvf iværksatte tiltag 
forsøget? 

B5. Organisering - Sekretær skemalægger og booker tværfaglige konferencer i
arbejdstiden

- Sekretær booker relevante patienter til drøftelse efter aftale og
printer samlet liste

- Neuro-oftalrnologiske læge gennemgår patientliste forud for
konference

- I nogle tilfælde er allerede etableret tværfaglig konference
( oftalmologi og neuroradiologi, torsdage kl 8.15-9 .00, IIH-
konference for neurokirurgi og neuroradiologi, hver 4. tirsdag)

- I restende tilfælde oprettes relevante konferencer:
• Neuro-oftalmologi og neurologi
• Neuro-oftalmologi, neurokirurgi, neuroradiologi,

endokrinologi
• Neuro-oftalmologi og endokrinologi
• Neuro-oftalmologi og reumatologi
• Neuro-oftalmologi, neuro-onkologi, patologi, klinisk

immunologi

B6.Økonomi Der ansøges om tillæg å 50.000 kr årligt. 
(Tillægsstørrelse 20.000- 35.000 
eHer 50.000 kr.)-tildeles den

ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærknin2er: 



C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato � /i-
2 2_

Leder 

D. Aftalen er godkendt

Dato 
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01.02.2022 

31.12.2023 

For Region Midtjylland 
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