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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Århus Universitetshospital Skejby/ Kvindesygdomme og Fødsler 

A2. Forsøgets titel Emento; digital forløbsguide til kræftpatienter 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

Ledende overlæge og Prof. 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At udvikle en digital forløbsguide i Emento til patienter med kræft 
i livmoderen –senere også til kvinder med kræft i livmoderhalsen. 
Der vil være øget fokus på patientinteraktion. 

B2. Beskrivelse Når en kvinde får konstateret kræft i livmoderen, henvises 
de til højt specialiseret behandling på vores afdeling. Her 
har de typisk ét ambulant besøg, hvor de modtager stort 
set al information om det kommende forløb. Herefter møder 
de direkte ind på operationsafdelingen til operation. Mange 
udskrives samme dag, andre den efterfølgende formiddag. 
Ved oprettelse af en digital forløbsguide ønsker vi,  

1. at kvinder bliver bedre forberedte til deres forløb,
2. har nem adgang til at søge relevant information om

deres forløb,
3. at give dem større tryghed.

Vores afdeling arbejder fokuseret på ERAS princippet 
(Enhanced Recovery After Surgery). Her er vores mål at 
opnå flere forløb som sammedagskirurgi med bevaret høj 
tilfredshed hos patienterne. Den digitale forløbsguide har 
også til formål at være et understøttende værktøj til at nå i 
mål med denne ambition.  
Vores første digitale forløb er for kvinder med kræft i 
livmoderen, herefter skal der udvikles en forløbsguide til 
kvinder med kræft i livmoderhalsen.  

Projektet er en del af afdelingens vision for patientforløb i 
vores afdeling og er besluttet i ledelsesgruppen for 



Kvindesygdomme. 
B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

- Hvad har I konkret aftalt?
- Afdelingslæge står som leder af projektet og står for 

fremdriften i projektet samt den lægefaglige del af 
indholdet i den digitale forløbsguide. Der skal udarbejdes 
tekst, billeder og videoer. Den digitale forløbsguide skal 
løbende opdateres til tilrettes. Der vil være mange aktører, 
som kræver koordinering, og det vil kræve yderlige 
interessetimer end normtimer.

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Hovedansvarlige:  
Afdelingslæge 
Udviklingssygeplejerske 
Sekretær 
Øvrige deltagere: 
Afdelingssygeplejerske, forskningssygeplejerske, 
sekretær og prof.  

B4 I hvilken periode kører 
forsøget?  

Projektet løbes i gang februar/marts 2022 og forventes 
implementeret i løbet af maj/juni 20022, hvor der vil være 
løbende tilføjelser og ændringer ud fra tilbagemeldinger fra 
patienterne. Således vil der være løbende vedligehold af 
indholdet i den digitale forløbsguide. Når den digitale 
forløbsguide for kræft i livmoderen er i gang påbegyndes 
arbejdet med udvikling af lignende guide for kræft i 
livmoderhalsen.  

B5. Organisering Møder mellem Emento og arbejdsgruppen, møder 
mellem de hovedansvarlige. Afdelingslæge og 
sygeplejerske står for endelig indhold, og   står for den 
tekniske opsætning.  

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

Der ansøges om det store tillæg på 50.000kr , da det er 
implmentering af en digitalsforløbsguide, som er en lang 
arbejdsproces, der kræver løbende vedligehold. Samtidig  
er der tale om flere forløbsguides, som indgår i afdelingens 
samlede vision om udvikling af sammedagskirurgi. 

Uddybende bemærkninger: 
Afdelingslæge har stor erfaring i implementering i sammedagskirurgi gennem sit PhD projekt 
”Outpatient Total Laparoscopic Hysterectomi”. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
1.2.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 



- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
30.3.22 
Leder  Afdelingslæge  

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


