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SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Silkeborg Sygehus (RSI)/ Medicinsk Rygklinik

A2. Forsøgets titel Forbedringsaktiviteter, herunder fælles beslutningstagen 
- Udarbejdelse  af  National  Behandlingsvejledninger  (NBV)

ved Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
A3.  Ansvarlige  leder  for
forsøget

A4. Ansvarlig afd.læge

B. Forsøget

B1. Formål At  udarbejde  3  NBV’er  indenfor  rygområdet  via  Dansk
Reumatologisk Selskab.

B2. Beskrivelse Afd.læge indgår i DRS NBV-gruppe for udarbejdelse af NBV’er 
indenfor  degenerative  ryglidelser,  sammen  med  yderligere  5-9 
speciallæger  som  repræsentanter  fra  flere  af  landets 
reumatologiske afdelinger. 

B3.  Indhold  (hvad  er
aftalt?)

- Afd.læge deltager aktivt i Dansk Reumatologisk
Selskabs udarbejdelse af de Nationale 
Behandlingsvejledninger indenfor degenerative ryglidelser.

- vil løbende deltage i NBV-møder med de øvrige
repræsentanter fra landets reumatologiske afdelinger.
Disse møder omfatter dagmøder samt døgnmøder (2
arbejdsdage). Møderne finder sted i alle landets regioner.

- Ved møderne diskuteres og gennemarbejdes de aftalte
afsnit i NBV’erne.

- Forud for hvert møde består arbejdet i en omfattende
litteraturgennemgang af emnet, samt en udarbejdelse af
de enkelte afsnit som   er ansvarlig for i NBV-gruppen.

- Da det er første gang DRS laver NBV’er indenfor det
degenerative rygområde, påregnes mellem 3-6 mdr for
hver NBV.

- Efter udarbejdelse af den enkelte NBV, sendes denne i
høring ved DRS’s medlemmer.

- Evt. rettelser skal derefter implementeres i NBV’en.   er
også en del af denne proces.



- Da høringsprocessen kan være  længerevarende,  og evt.
strække sig ud over den 31.05.23. Da anses projektet som
gennemført  ved  færdiggørelse  af  udkast  til  den  3  NBV
forud for endelig høring.

- Dokumentation for deltagelse og gennemførsel, kan gøres
løbende ved registrering af mødedeltagelse, samt endeligt
ved forfatterskab ved NBV’erne på DRS’s hjemmeside.

- Der er aftalt et tillæg på 25.000 kr. som resultatløn
B3.  Deltagerkreds  (hvem
indgår?)

Afd.læge indgår i DRS NBV-gruppe for udarbejdelse af NBV’er 
indenfor  degenerative  ryglidelser,  sammen  med  yderligere  5-9 
speciallæger som repræsentanter fra flere af landets 
reumatologiske afdelinger. Speciallægen er formand for NBV-
gruppen. Speciallæge er formand for NBV-udvalget. Afd.læge 
fra RSI forventes også at deltage i NBV-gruppen.

B4 I hvilken periode kører
forsøget? 

2021 – 2023 (I denne periode beregnes udarbejdelse af op til 8
NBV’er indenfor det degenerative rygområde.

B5. Organisering NBV-gruppen  for  degenerative  ryglidelser  hører  under  NBV-
udvalget i DRS. 

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

35.000 kr.

Uddybende bemærkninger:

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.04.2022

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

31.05.2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 28.03.2022



Leder (Cheflæge) Afdelingslæge

D. Aftalen er godkendt

Dato 18.03.2022

For YL For Region Midtjylland




