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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 

Kræftafdelingen, Aarhus Universitets Hospital 

Indførelse og fastholdelse af Fælles beslutningstagning (FB) i 
Kræftafdelingens Team B 

Teamledende overlæge 

B. Forsøget

BL Formål Indførelse og fastholdelse af Fælles Beslutningstagning (FB) som 
en del af det daglige arbejde i mødet med patienterne i 
Kræftafdelingens Team B. 

FB er et fokusområde i Kræftplan IV, og forventes brugt i mødet 
med patienten (initiativ 2 "Patienten skal med på råd (pulje til 
beslutningsstøtteværktøjer)"). 

B2. Beskrivelse 1.Ansøger er ansvarlig for initiering og implementering af FB i
teamet, i samarbejde med teamledelse og læge-samt
sygeplejerskekollegaer med interesse for FB.

2.I løbet af 2022 udarbejdes undervisningsmateriale til brug for
undervisning omkring principperne for FB. Ansøger har deltaget i
"teach the teacher" kursus afholdt af Center for Fælles
Beslutningstagning.

3. Der afholdes tre timers undervisning i mindre grupper bestående
af læger og sygeplejersker (ca. 8-10 personer). I alt består
teamet af 20 læger og ca. 40 sygeplejersker



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 
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4.Ansøger fungerer som nøgleperson i forhold til fortsat fokus på
brug af FB i teamet, herunder fastholdelse af kulturen omkring
FB og på sigt brug af beslutningsstøtteværktøjer.

5.Ansøger deltager i tværfaglig arbejdsgruppe i Kræftafdelingen
(på tværs af de fire teams) med fokus på videreudvikling af FB i
hele afdelingen.

Der afsættes tid i vanlig arbejdstid til ovenstående punkter. 
Der er aftalt samarbejde med nøglepersoner fra Center for Fælles 
Beslutningstagning mhp. sparring og vejledning i etablerings- og 
vedligeholdelsesprocessen). 
Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af læger og 
sygeplejersker (inkl. ledere) til den tværgående gruppe. 

Gruppe af læger og sygeplejersker, som alle har deltaget på 2 
dages Teach the Teachers" kurset afholdt af Center for Fælles 
Beslutningstagning. 
Ledere i afdelingen. 

B4 I hvilken periode kører 1/11-21-1/1-24 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

Ansøger fungerer som referenceperson i teamet sammen med 1-2 
sygeplejersker og indgår i den tværgående gruppe for FB i 
afdelingen. 

50.000 kr 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1/11-12 



C.3. Dato for forsøgets afslutning

Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Lede 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 
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21/12-23 

Afdelingslæge 

For Region Midtjylland 


