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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 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Aarhus Universitetshospital /Led- og Bindevævssygdomme 

Etablering af Vaskulit Center 
0 

pa Aarhus Universitetshospital 
(AUHVAS) 
Ledende overlæge, dr. med. vil være overordnet ansvarlig. 
Daglig ansvarlig vil være vaskulitansvarlig overlæge, klinisk 
lektor, ph.d. 

- At etablere fælles klinikker og behandlingsvejledninger som led i 
etablering af et fælles Vaskulit Center på Aarhus 
Universitetshospital med deltagelse af Nyremedicin og Led- og 
Bi ndevævssygdom me.
Emneområde: Forbedringsaktiviteter.
- Bidrage til afdelingslægens udvikling: Projektet vil 
bidrage væsentligt til at styrke afdelingslægens organisatoriske 
evner samt faglige kompetencer inden for vaskulitområdet.
- Succeskriterium: Udarbejdelse af fælles instruks samt etablering 
og drift af fælles klinikker.
Begrebet småkarsvaskulit (SVV) omfatter en række sjældne og 
alvorlige, inflammatoriske multiorgan-sygdomme. Diagnosticering 
og behandling af SVV er kompleks og varetages på højt 
specialiseret funktionsniveau, herunder på Aarhus 
Universitetshospital (AUH) på Led- og Bindevævssygdomme og 
Nyresygdomme. Sygdommen kan opstå overalt i kroppen, men de 
primært involverede organer omfatter især nyrer, lunger, øre
næse-hals området, det perifere nervesystem og huden. 
Kompleksiteten i håndteringen af sygdommen kræver involvering 
og tæt samarbejde med andre højt specialiserede afdelinger 
(Lungesygdomme, ØNH kirurgi, Neurologi, Hud- og 
Kønssygdomme, Patologi, Blodprøver og Immunologi, Mikrobiologi, 
Koagulation og Trombose. Røntgen og Skanning og PET-center). 
Samarbejdet gælder både i den diagnostiske fase, i 
behandlingsfasen og under senere kontrol.  Samarbejdet mellem de 
primære behandlingsafdelinger vil styrkes og udbygges med et 
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fælles Vaskulit Center, som vil give bedre og mere 
sammenhængende patientforløb, hvor den universelle 
sygdomsinvolvering tilgås samlet. Et fælles Vaskulit Center vil 
kunne optimere patientforløb- og behandling og danne grundlag for 
fortsat og forbedret faglig udvikling og forskning. Vaskulit Centeret 
vil også medvirke til at fastholde nøglemedarbejdere og sikre 
varetagelse af vaskulitsygdomme på højeste internationale niveau 
på AUH. 

B3. Indhold (hvad er Opgaver for afdelingslægen vil være som tovholder for udvikling af 
a�alt?) projektet. Dette inkluderer: Organisere møder, være pennefører på 

fælles instruks, organisere udvikling af fælles ambulatorium, 
organisere etablering af forskningssamarbejde lokalt i 
centerfunktionen samt nationalt og internationalt. 

B3. Deltagerkreds (hvem Led- og Bindevævssygdomme: 
indgår?) Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d. 

 Vaskulitansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. 

Nyremedicin: 
Vaskulitansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d.  Afdelingslæge 
Afdelingslæge, ph.d. 

B4 I hvilken periode kører 01.03.2022 til 31.03.2023 
forsøget? 

B5. Organisering       vil være tovholder for projektet med involvering af 
ovennævnte deltagere. Der vil holdes regelmæssige møder i 
projektperioden mhp. at sikre progression af projektet. 

B6. Økonomi Høj fast tillæg på 50.000 kr pr år i projektperioden + resultatløn 
(Tillægsstørrelse 20.000 - 0%. 
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.03.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.03.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023
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D. Aftalen er indgået mellem

Dato 4. februar 2022 

Afdelingslæge 

 

Leder 

Ledende overlæge, 

dr.med.

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


