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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 

8. Forsøget

Bl. Formål 

82. Beskrivelse

B3. Indhold {hvad er aftalt?) 

Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme 

Faglig specialist indenfor kateterbaseret behandling af akutte og kroniske 

blodpropper i lungerne 

Dygtiggørelse mhp. faglig specialisering indenfor interventionel behandling af 

akutte og kroniske blodpropper i lungerne 

AUH har landsdelsfunktion indenfor behandling af kroniske blodpropper i 

lungekredsløbe og den kateterbaserede og medicinske del af behandlingen (Ballon 

Pulmonal Angioplastik, BPA) foregår på Afdeling for Hjertesygdomme. Derudover 

er der begyndt at komme teknologiske løsninger, så man kateterbaseret kan 

behandle akutte blodpropper i lungerne. De kateterbaserede behandlinger er 

komplekse, højt specialiserede og kræver dedikeret træning for at de kan foretages 

effektivt og sikkert. 

For nuværende varetages disse behandlinger af en overlæge, en afdelingslæge med 

3 års erfaring (ansøger) og en afdelingslæge der netop er begyndt oplæring. For at 

sikre et robust generationsskifte ønskes det at· ansøger klædes fagligt på til 

selvstændigt at kunne at kunne varetage visitation, procedureplanlægning, 

kateterbaseret behandling og relevant opfølgning af disse patienter. 

For at sikre en faglig oplæring indenfor BPA har vi aftalt at ansøger: 

Deltager til ugentlig lungeangiokonference med non-invasive kardiologer, 

thoraxkirurger og radiologer ift. at diagnosticere og planlægge videre 

forløb (herunder hvilke patienter der er kandidater til kateterbaseret 

behandling) 
- Bliver primær kontaktperson for planlægning af procedurerne.

- Deltager til de procedurer som foregår i afdelingen så vidt muligt enten

som lste operatør eller som supervisor af kollega der er ved at blive oplært

i proceduren.
- Deltager i internationale møder, er primær kontakt til internationale

samarbejdspartnere og besøger andre centre mhp. faglig sparring

(proceduren foretages kun på AUH, så der er ikke danske centre at sparre

med).
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Er primære kontaktperson i forhold til opfølgning efter proceduren. 

I forhold til at etablere en ny kateterbaseret behandling af akutte blodpropper i 
lungerne aftales det at: 

• Ansøger er primære kontaktperson i forhold til
behandlingsmuligheder, både internt i afdelingen
samarbejdspartnere udenfor afdelingen

• Er ansvarlig for at for at koordinere oplæring.

de nye 
og til 

• Står for at kommunikere behandlingen ud til resten af afdelingen og
involvere relevante faggrupper.

• Så vidt mulig er lste operatør på procedurerne og varetager oplæring af
relevante kolleger i procedurerne.

For at ovenstående kan realiseres forpligtiger afdelingen sig til at ansøger får 
skemalagt tid til ovenstående inklusive relevant træning og sparring. At der er 
opbakning til at ansøge internationaliseringspuljen mhp. kortere udlandsophold for 

videre dygtiggørelse i proceduren. At den overlæge med nuværende ansvar for 
ovenstående er tilstede og assisterer/superviserer til procedurer hvor det er 
relevant og yder faglig sparring og support. 

For at projekter er tolket som vellykket forventes det at ansøger ved projektets 
afslutning kan varetage de fleste af de skitserede opgaver selvstændigt og at 
ansøger kan varetage de højt specialiserede procedurer som lste operatør. 

B3. Deltagerkreds (hvem indgår?)          or 

projekter) 
B4 I hvilken periode kører 1/4-2022 til 31/12-2023 
forsøget? 

85. Organisering

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

Uddybende bemærkninger: 

Afdelingen anbefaler at ovenstående tildeles et tillæg på 50.000 kr. 

I C, Forsøgets tidsmæssige udstrækning 



C.2. Dato for forsøgets opstart 1/4-2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12.2023 31/12-2023 

D. Aftalen er indgået mellem

· 
Dato 24/01-2022 

·-

D. Aftalen er godkendt

Dato 

ForYL 
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