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B. Forsøget
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B2. Beskrivelse 

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup 

Subspecialisering inden for storkarsvaskulitis herunder implementering af vaskulær 

ultralyd i fast-track spor. 

Faglig ekspert inden for diagnostik og behandling af storkarsvaskulitis. 

Terminologi 

I det følgende bruges termerne GCA (giant cell arteritis) for storkarsvaskulit, C-GCA 

for kraniel storkarsvaskulit (også kendt som arteritis temporalis) mens LV-GCA 

bruges om vaskulit i øvrige store kar (aorta og dens større proximale grene). PMR 

er forkortelsen for polymyalgia reumatica, som ofte men ikke altid ses associeret 

med GCA. 

Baggrund 

PMR er den hyppigste inflammatoriske sygdom blandt ældre. Ca. 20% udvikler C

GCA, og det anslås, at op mod 1/3 har subklinisk GCA ved diagnosen af PMR. 

Den eksisterende GCA-relaterede instruks i HEV dækker kun C-GCA og må betragtes 

som forældet både hvad angår behandling, sygdomskarakteristik og diagnostik. 

Mht. behandling anbefales startdosis Prednisolon 75 mg dgl. på trods af, at 

gældende nationale og europæiske retningslinier i flere år har anbefalet mellem 40 

og 60 mg dgl. afhængig af sygdommens udbredelse. 

Mht. sygdomskarakteristik forholder eksisterende HEV-instruks sig udelukkende til 

C-GCA og ikke til LV-GCA. Dette til trods for, at studier har vist, at op mod 1/3 af

PMR-ptt. har subklinisk GCA (oftest LV-GCA). Erkendelsen af dette er væsentlig, da

det har betydning for glucocorticoid-dosis samt for, om man kan forvente

sygdomskontrol med andre, steroidbesparende medikamenter (IL6-hæmmere).
Mht. diagnostik anbefaler gældende instruks temporalisbiopsi og akut/subakut

øjenlægetilsyn mens reumatologisk vurdering ikke er højt prioriteret ("Hastegrad

afhængigt af sværhedsgrad"). Kommentarer hertil:
- Temporalisbiopsi har bestemt en plads i diagnostikken men pga.

sygdommens segmentale udbredning er undersøgelsen karakteriseret
ved en betydelig andel af falsk negative. Desuden er metoden invasiv
med deraf følgende omkostninger og bivirkninger.
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- Der er aftalt etablering af ambulante tider ('fast-track-spor') med løbende

justeringer.

B3. Deltagerkreds (hvem indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 

Afdelingslæge er ansvarlig for projektet. 

Specialeansvarlig overlæge samt sekretærer i Reuma amb. involveres i 

nødvendigt omfang for at planlægge fast-track-sporet 

Der tages kontakt til praksiskonsulent mhp. information og involvering af 

primærsektoren. 

1. juni 2022 til og med 31. maj 2023

forsøget? 

B5. Organisering Ansøger deltager i vaskulær UL-kursus samt sidemandsoplæring i Reg. Midt i juni 

2022. 

Fast-track spor etableres fra 1. juli 2022 (først med to tider ugentligt, men på sigt 

bør der etableres flere tider. Dette vurderes løbende). 

Jf. overenskomsten har ansøger som afdelingslæge ret til minimum 10

uddannelsesdage årligt. Disse påtænkes anvendt til dette projekt (primært 

sidemands-oplæring i vaskulær ultralyd ved reumatologiske kolleger i Reg. Midt, 

men også nogle dage til udarbejdelse af opdateret instruks og 

undervisningsmateriale). 

B6. Økonomi Der ansøges om 50.000 kr. årligt 

(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

1. juni 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. maj 2023 
- Forsøget ophører senest 31.12.2023

D. Aftalen er indgået mellem






