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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 

83. Indhold (hvad er aftalt?)

Aarhus Universitets Hospital, Hjertesygdomme 

Brobygger for Pulmonal hypertension i vest Danmark og CTEPH i Danmark 

1. At øge samarbejdet omkring pulmonal hypertension (PAH) i Vest Danmark

2. At øge samarbejdet omkring kronisk tromboembolisk pulmonal

hypertension (CTEPH) i Danmark og Skandinavien

Aarhus Universitetshospital (AUH) har landsdelsfunktion for behandling af PAH i 

vest Danmark og landsfunktion for CTEPH. 

Dette indebærer store samarbejdsflader, 

1. lntra-hospitalt på AUH. Mellem Hjerteafdelingen, Thoraxkirurgisk afdeling,

Intensiv Øst, Lungemedicinsk afdeling og afdeling for led og

bindevævssydomme.

2. lntra-regionalt mellem AUH og de funktionsbærende enheder

3. lnter-regionalt mellem Region Nord, - Syd, - Sjælland og Region H. 

4. Internationalt mellem AUH og de internationale henvisende centre

For nuværende varetages denne kommunikation af en overlæge og en 

afdelingslæge med 4 års erfaring (ansøger). 

Der er behov for klar kommunikation og vidensdeling som brobygger mellem alle 

samarbejdspartnerne. Det ønskes at ansøger deltager i dette arbejde for at styrke 

robustheden for behandlingen af denne patientgruppe. 

For at sikre ordentlig mulighed for kommunikation og samarbejde har vi aftalt at 

ansøger. 

- Deltager i ugentlige lungeangiokonferencer med thoraxkirurger, invasive

kardiologer og radiologer.

- Deltager i pulmonær vaskulære konferencer med lungemedicinere,

rheumatologer og radiologer
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Der er aftalt tid til foredrag og møder hhv. lntra-hospitalt, intra-regionalt 

og inter-regionalt. 

Deltager i nationale og i Skandinaviske møder, besøger andre centre mhp. 

sparring og vidensdeling for at optimere de individuelle behandlings 

forløb. 

For at ovenstående kan realiseres forpligter afdelingen sig til at ansøger får 

prioriteret tid til ovenstående. 

At den overlæge med nuværende ansvar for ovenstående er tilstede og 

assisterer/superviserer, hvor det er relevant og yder faglig sparring og support. 

For at projekter er tolket som vellykket forventes det at ansøger ved projektets 

afslutning har været i kontakt med og på besøg hos de primære samarbejdende 

afdelinger 

83. Deltagerkreds (hvem indgår?)                                (ansøger),                                 (overlæge med nuværende ansvar 

for ovenstående), J  {Cheflæge med ansvar for projektet) 

84 I hvilken periode kører    1 marts 2022 til 31 december 2023 

forsøget? 

85. Organisering

86. Økonomi

(Tillægsstørrelse 20.000 - 35.000 

eller 50.000 kr.) - tildeles den 

ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

Projektet er organiseret ved afdelingslæge i samarbejde med overlæge. Der er 

kapacitet til at ansøger kan dedikere sin tid som skitseret ovenfor og ansøger er 

allerede trænet i pulmonal hypertension, så det er forventeligt at ovenstående er 

realistisk at opnå 

Afdelingen anbefaler at ovenstående tildeles et tillæg på 50.000 kr. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

01.03.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 26/1-2022 
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Afdelingslæge  

I 

o. Aftalen e, godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


