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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKUNG FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. A·nsvarlige leder for 
forsøget 
A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

-

B2. Beskrivelse 

Aarhus Universitetshospital (AUH)/ 
Hjerte-lunge-kar (HU<), Thorax-anæstesioloqi 
Faglig ansvarlig afdelingslæge for peroperativ trans-esophageal 
ekkokardiografi (TEE) ved åben og minimalt invasiv hjertekirurgi. 

Formalisering af TEE kompetencer, tværfagligt samarbejde og 
øget kapacitet. 
Projekt i kategorien: 
Faglig specialist med særligt fokusområde. 

Baggrund: 
Internationalt ses en stigning i minimalt invasive TEE-vejledte 
procedurer. Vi er på AUH i en opstartsfase vedrørende minimalt 
invasiv mitral-kirurgi og er ligeledes i december 2021 påbegyndt 
perkutan Cardioband, tit behandling af svær tricuspidal-
insufficiens. Ved konventionel åben hjerteklap-kirurgi vurderes 
det kirurgiske resultatet tilsvarende ved TEE i slutningen af en 
given procedure, ligesom TEE er afgørende for succesfuld afgang 
fra såkaldt hjertelungemaskine. 

Det er almindelig praksis internationalt, at også thorax-
anæstesiologer udfører perloperativ TEE, med dette fokus. På 
AUH, har kardiologer traditionelt løftet TEE-opgaven. Der er dog 
betydelige fordele ved, at thorax-anæstesiologer træder ind i et 
tværfagligt samarbejde omkring dette. Dels vil en større 
personalegruppe med denne kompetence øge kapaciteten og 
fleksibiliteten, dels bidrager man som thorax-anæstesiolog med et 
andet perspektiv - indgående kendskab til de nævnte 
patientkategorier, det fulde perioperative forløb, anæstesimidler, 
vasoaktlve stoffer og effekten heraf på kredsløbet/ 
hæmodynamikken. 

-





regionmidtjylland 

� ---

Der etableres en anæstesiologisk arbejdsstation/PC (med Echopac 
eller tilsvarende pgkrævet software) til post hoc analyser af 

- perioperativt udført TEE. 
83. Deltagerkreds (hvem Speciallæger i HLK, thorax-anæstesiologi. Initialt ansvarlig 
indgår?) afdelingslæge og leder for forsøget. 

B4 I hvilken periode kører 
I 

Januar 2022-maj 2023. 
forsøget? 

B5. Organisering 
I 

I HLK, AUH 

B6. Økonomi Der søges tillægsstørrelse 50.000 kr. 
(Tillægsstørrelse 20.000

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

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 2-Ll/1- 202-\
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D.Af talen er godkend
:___

Dato 

31.01.2022 

31.12.2023 

Afdelingslæge 
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