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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 

Aarhus Universitets Hospital, Intensiv. 

Faglig specialist og udvikling inden for akut nyrepåvirkning og 
understøttede behandling med dialyse. 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget
. 

Bl. Formål· 1. Fremme kvaliteten af behandlingen af intensive patienter med
akut nyrepåvirkning og behov for dialyse.

2. Udvikling af afdelingslægen som faglig ekspert.
3. Udvikling af afdelingslægens ledelsesmæssige kompetencer.

B2. Beskrivelse 1. Fremme kvaliteten af behandlingen af intensive patienter med 
akut nyrepåvirkning og behov for dialyse, heriblandt:

a. Undervise hoveduddannelseslæger og øvrige speciallæger 
i akut nyresvigt og dialyse.

b. Opdatere nuværende instrukser, således de følger den
faglige udvikling på området.

C. Udarbejde nye instrukser/retningslinjer til komplekse
situationer når dialyse skal initieres, f.eks. svær hypo-
/hypernatriæmi og svær karbamid forhøjelse.

d. Initiere og drive forskning inden for området.

2. Udvikling af afdelingslægen som faglig ekspert, ved bl.a.:
a. Deltagelse i det europæiske intensive selskabs

,. akutnyresvigt og dialyse program. Afdelingslægen er lige
blevet udvalgt til dette, som en af de 80 internationale
kandidater, der blev optaget efter motivereret ansøgning.
Dette både for at sikre faglig udvikling her og nu, men
også skabe internationalt netværk til andre intensivister
med interesse for akut nyrepåvirkning og dialyse, således
den faglige udvikling i afdelingen og af afdelingslægen
inden for området kan fortsætte fremadrettet.
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b. Gerne kortvarigt fellowship på en anden intensiv afdeling
med særlig interesse inden for akut nyrepåvirkning og
dialyse.

3. Udvikling af afdelingslægen ledelsesmæssige kompetencer:
a. Ansvarlig for fagområdet akut nyresvigt og dialyse og

driver dette sammen med de dialyse ansvarlige
sygeplejersker i afdelingen. Desuden have den primære
kontakt til interne og eksterne samarbejdspartner inden
for området. Dette med overlæge med interesse inden
for feltet som løbende sparringpartner.

83. Indhold (hvad er Afdelingslægen skal:
aftalt?) • Være primære ansvarlige for akut nyrepåvirkning og dialyse i

83. Deltagerkreds (hvem
indgår?)

84 I hvilken periode kører 
forsøget? 

85. Organisering

86. Økonomi

intensiv øst, inkl. være primær kontakt til dialyseansvarlige 
sygeplejesker og interne og eksterne samarbejdspartner. Dette 
med overlæge som sparringpartner. 

• Løbende revidere og lave instrukser inden for området.
• Udarbejde anbefalinger til komplekse situationer når dialyse

skal initieres, deriblandt svær hypo- og hypernatriæmi.
• Deltage i det europæiske intensive selskabs akutnyresvigt og

dialyse program.
• Hvis muligt selv arrangere et kortere fellowship på anden

afdeling med særlig interesse inden for akut nyrepåvirkning og 
dialyse.

Det er aftalt at: 
• Fri til akut nyresvigt/dialyse programmet i europæiske intensiv

regi inkl. evt. fellowship skal dækkes ved de 10
overenskomstmæssige uddannelsesdage. Ved behov for
yderligere dage skal afdelingslægen evt. bruge egen fritid eller
det skal dækkes af eksterne midler.

• Udgifter til evt. fellowship program skal vides muligt dækkes af
eksterne midler og kan ikke forventes dækket af afdelingen.

1. marts 2022 til 31. december 2023

50.000 kr. årligt 
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(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. marts 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31. december 2023
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Leder 

I
D, Aftalen er godkendt 

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




