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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 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center (DC) 

Udvikling af lungemedicinsk/reumatologisk samarbejde i klinik og 
forskning i DC 

1. Udvikling af det interne kliniske _samarbejde mellem
lungemedicin og reumatologi i DC.
2. Styrket forskningsindsats indenfor reuma-lungeområdet.
Klinik: 
Optimering af opsporing og basal udredning af 
1. reumatologiske patienter med såvel interstitiel lungesygdom,
som viderehenvises til højt specialiseret afdeling, og
2. basispatienter med KOL, bronkiektasier og andre
lungesygdomme som er hyppigt forekommende hos patienter med
reumatoid artrit (RA) og medfører en betydelig overdødelighed.

Forskning: 

1. Igangværende og planlagt forskningsaktivitet, bl.a. ift DC's Tidlig
Artrit Projekt (TAP} og samarbejde med Odense
Universitetshospital (OUH) og adj. professor
2. Registerstudier om RA og lungesygdom med
samarbejdspartnere på AUH og OUH.

- Etablering af fælles reuma-lungekonferencer 
(lungemedicinsk tovholder,  reumatologisk tovholder) 
og videreførelse af samarbejde om fælles patienter

- Planlægning af registerstudie om KOL-relaterede 
indlæggelser hos patienter med RA sammenlignet med



B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 
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patienter med KOL af tilsvarende sværhedsgrad, men uden 
RA. Studiet baseres på data fra Landspatientregisteret i 
kombination med kvalitetsdatabaser for KOL og RA. 

- Der er aftalt et tillæg på 50.000 kr. til
- Projektet forventes gennemført på administrative 

arbejdsdage.
- Målsætning for forskningsdelen er et manuskript klar til

publikation ultimo 2023.

Etablering af regelmæssige reuma-lungekonferencer i Diagnostisk 
Center mhp drøftelse af patienter med reumatologisk sygdom og 
lungeinvolvering. 
Iværksættelse og videreførelse af reuma-lungeforskning baseret på 
TAP-data (reumatoid artrit og komorbiditet) og data fra 
Landspatientregisteret (reumatoid artrit og KOL: forekomst af 
indlæggelseskrævende exacerbationer ift patienter med KOL uden 
RA) 

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
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- d ået mellemD. Aftalen er m g 

Dato 

25-03-2022

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

ForYL For Region Midtjylland 




