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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

AL Hospital/afdeling Aarhus Universitetshospital, Neurologi 

A2. Forsøgets titel Optimering af pakkeforløb for primær hjernekræft 

A3. Ansvarlige leder for Ledende overlæge 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

BL Formål 

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold 
aftalt?) 

Optimering af arbejdsgang for pakkeforløb ved udredning af 
primær hjernekræft i Neurologisk klinik (SUBA) 
-Tilbyde patienterne den bedst mulige udredning
-Bedre udnyttelse af ressourcer i SUBA
-På sigt tilbyde ensartet udredning på tværs af Region Midt
For tiden foregår udredning af patienter henvist på mistanke om 
primær hjernekræft med CT-scanning af hjernen samt neurologisk
undersøgelse.
Vi vil omlægge udredningen således at patienter indkaldes til MR
scanning af hjernen med efterfølgende telefonisk svar på scanning
ved neurologisk speciallæge. Her vil man, ved afkræftet tumor,
vurdere om der er behov for yderligere udredning i neurologisk
regi (hospital eller praktiserende neurolog) eller om videre
udredning skal foregå via almen praksis.
Endelig arbejde mod en fælles regional visitation af pakkeforløb 
for primær hjernekræft i samarbejde med de neurologiske
afdelinger i Gødstrup og Viborg.

(hvad er   er ansvarlig for samarbejdet og forløbsbeskrivelse i 
samarbejde med Røntgen/Skanning (Afsnit Neuro). 
Implementeringen forventes startet pr. 1. maj 2022.   er 
ansvarlig for den daglige visitation af henvisninger til SUBA, 
herunder visitation af pakkeforløb. Desuden vil   indgå i 
opgaven om at videregive svar og vurdere indikation for 
neurologisk udredning i samarbejde med øvrige speciallæger i 
SUBA.    er ansvarlig for at udbrede information om ændring til 
samarbejdspartnere (praktiserende neurologer og almen 



B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 
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praktiserende læger), samt efter 1 år følge op på hvordan 
implementeringen har fungeret. 
Endelig vil    i samarbejde med regionens øvrige neurologiske 
afdelinger mhp. Udarbejdelse af en fælles regional retningslinje 
for udredning af primær hjernekræft. 
Læger, sygeplejersker og sekretærer i SUBA, Neurologi 
Læger og radiografer i Røntgen/Scanning (Afsnit Neuro) 
Praktiserende læger og praktiserende neurologer i Region Midt 
Neurologiske afdelinger i Gødstrup og Viborg 
1. marts 2022 - 31. maj 2023

Projektet organiseres via Neurologisk Klinik (SUBA) 

B6. Økonomi Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr. (ikke resultatløn) 
(Tillægsstørrelse 20.000 - Der gives ikke frikøb til projektet fra Neurologi. 
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 
Efter projektperioden er der etableret en robust og effektiv organisation omkring 
hjernekræftpakken inkl. rationel brug af MR og visitation som styringsredskab. Organisationen 
er implementeret og stabiliseret. 
I RM er der etableret et samarbejde mht. harmonisering af udredningstilbuddet for hjernekræft 
på de neurologiske afdelinger, og mulighederne for etablering af en regional fællesvisitation er 
afsøgt og afrapporteret til de 3 afdelingsledelser i RM. 
Det frigivne tid i SUBA er i samarbejde med    disponeret, således at det aflaster mht. lægeligt 
overarbejde på afdelingen. 

Der er tale om et projekt inden for organisation/ledelse. Afdelingsledelsen ser projektet som 
vigtige for afdelingslægernes karrierer, for kvaliteten af patientbehandlingen på afdelingen 
samt afdelingens overordnede langsigtede udvikling. 
Projektet er på linje med de strategispor afdelingen arbejder med og er tidsmæssigt relevant 
for fremdriften mht. afdelingens vision og afdelingslægens udvikling. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1. marts 2022

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



D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
t g_o5. 2- 012 

Lede 

I 
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

Afdelingslæge 

For Region Midtjylland 
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