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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, Bedøvelse og Operation 1 (B&O 1) 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for for-

Digital forløbsguide og informationsplatform 

Ledende overlæge ph.d. 
søget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 1) 

Udfærdige digitale forløbsguides til elektive og akutte kirurgiske 
patientforløb gennem forbedret informationstilgængelighed og sik-
re bedre forståelse af forløbet hos patienten. 
2) 

Udfærdige en fælles tværfaglig elektronisk informationsplatform, 
som sikrer at relevant information nemt kan tilgås af afdelingens 
nye personale. 



B2. Beskrivelse 
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1) 

Modernisering og innovation af det danske sundhedsvæsen 
er nødvendig for at tilbyde det bedste patientforløb. 
Over de sidste årtier har det danske samfund udviklet sig di
gitalt. Denne udvikling har skabt en naturlig forventning om 
at relevant informationsmateriale er tilgængeligt elektronisk. 
Fordelen heri findes ved at patienten til enhver tid kan finde 
og gennemgå forløbsmaterialet. 
Digitale forløbsguides har i enkelte tilfælde været testet på 
Aarhus Universitetshospital med god erfaring. De digitale 
forløbsguides indeholder både skriftlig information samt vi
deomateriale, hvor forløbet gennemgås. Desuden er det mu
ligt at skrive til opvågningssygeplejersker efter udskrivelse 
fra opvågningen såfremt man har spørgsmål. En tryghed 
som mange patienter værdsætter. 
De nuværende erfaringer med digital forløbsguide og tilfred
se patienter opfordrer til at udbrede konceptet til øvrige 
kirurgiske patientforløb. 
2) 

Et godt patientforløb i Bedøvelse og Operation 1 er afhængig 
af mange forskellige personalegrupper. Forløbet indebærer 
kompleks koordinering, kendskab til afdelingen samt samar
bejde tværfagligt. Afdelingen består af mange forskellige 
faggrupper, som alle har behov for grundig præsentation af 
afdelingen, hospitalet mv. ved ansættelsesstart. 
Der kan med fordel oprettes et sted, hvor denne information 
kan tilgås elektronisk. Informationsplatformen er tilgængelig 
tværfagligt og kan dermed sikre en mere tryg start på afde
lingen. Desuden kan man udnytte de fælles information
sområder der er ved ansættelsesstart og sikre ensartet in
troduktion. 
Yderligere er afdelingen ansvarlig for uddannelse af kom
mende speciallæger (HU-læger) i anæstesiologi. Special
lægeuddannelsen i anæstesiologi på AUH er kompleks med 
mange afdelingsskift for HU-lægen. De mange skift mellem 
afdelingerne kræver kontinuerlig tilpasning til nye omgivel
ser, samarbejdspartnere og skiftende arbejdsgange. 
Ved at samle relevante informationer om hospitalet, de for
skellige afdelinger og afdelingernes dagligdagsopgaver et 
sted, kan man som HU-læge hurtigt og til enhver tid skabe 
et relevant overblik. Det kan facilitere en glidende overgang 
mellem afdelingerne. 
HU-lægerne vil gennem hele deres uddannelsesforløb på 
AUH være tilknyttet samme ledelse, hvilket matcher med et 
sted at søge informationer. 
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B3. Indhold (hvad er af- - Allerede igangsat digital forløbsguide for appendicit-forløb
talt?) - Udbrede koncept til elektive patientforløb med skriftlig-

samt video-materiale. 
- Danne en fælles elektronisk informationsplatform til tvær-

faglig brug

B3. Deltagerkreds (hvem Afdelingslæge 
indgår?) Opvågningssygeplejerske 

Anæstesisygeplejerske 
Operationssygeplejerske 
Portør 
Emento repræsentant 

B4 I hvilken periode kører 01.04.2022 til 30.06.2023 
forsøget? 

B5. Organisering Bedøvelse og Operation 1 samt Emento. Til digitale forløbs-
guides vil samarbejdspartnere inkludere mave tarm kirur-
gisk afd, urologisk samt kvindesygdomme. 

B6. Økonomi Tillæg 50.000 + Resultatløn 50% 
(Tillægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 01.06.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 22/3/22 
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I
D. Aftalen er godkendt 

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


