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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 

Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme 

Faglig specialist: 

Implementering af og faglig specialist i intrakardiel 
ekkokardiografi hos patienter med mulig betændelse i hjertet 
Ledende overlæger  

Som led i implementeringen af intrakardiel ekkokardiografi hos 
patienter med mulig betændelse på hjerteklapper eller 
pacemakere er der behov for en afdelingslæge til at være 
koordinator og faglig ekspert. 

Afdelingslægen bliver herudover koordinator og får ansvar for 
udvikling af området samt iværksættelse af forskning på området 
under supervision og vejledning fra en område ansvarlig 
overlæge. 
Der er fundet faglig belæg for at implementere anvendelsen af 
intrakardiel ekkokardiografi hos patienter med mulig betændelse i 
hjertet (endokarditis) mhp. at kunne af- eller bekræfte diagnosen. 

Afdelingslægen får ansvaret for følgende: 
- udfærdigelse af ansøgning til hospitalsledelsen om

finansiering af ny behandling/undersøgelse.
- lave e-dok om anvendelse af undersøgelsen.
- undervise plejepersonale i håndtering af patienter før og

efter undersøgelse.
- at være faglig ekspert og som led heri være ansvarlig for

identifikation/udvælgelse af patienter der skal undersøges
samt forestå fortolkningen af undersøgelsen (selve
billeddannelsen varetages af andet personale). Det kan
evt. være nødvendig med et kort udvekslingsophold på
samarbejdende afdeling på Rigshospitalet mhp.



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
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Det er aftalt, at afdelingslæge forestår den beskrevne 
opgave. Han har de nødvendige kompetencer og er i forvejen 
fagligt medansvarlig for endokarditis patienter, hvor 
afdelingen har regionsfunktion. 

Der er aftalt, at der afsættes 2 månedlige administrationsdage til 
det indledende arbejde med implementering samt udfærdigelse af 
ansøgning og retningslinjer. 

Udvælgelse af patienter der skal have foretaget undersøgelsen, 
fortolkning og den faglige ledelse varetages som led i 
afdelingslægens kliniske arbejde. 

Det er aftalt at funktionen udløser tillægget på 50.000 DKr årligt i 
nedenstående periode grundet omfanget af projektet. 

Afdelingslæge er ansvarlig for funktionen under ledelse af den 
endokarditis ansvarlige overlæge samt de ledende overlæger. 
Overlæge og afdelingslæge er ansvarlig for den invasive del af 
undersøgelsen. 

Forsøget kører fra 01.01.2022 til 31.12.2023. Herefter forventes 
undersøgelsen forankret i afdelingens vanlige praksis. 

Projektet er forankret i den eksisterende organisation. Der skal 
således ikke skabes nye arbejdsgange eller involvering af andre 
afdelinger. 

(Tillægsstørrelse 20.000 - Der søges om økonomisk støtte til utensilier ved AUH. Øvrige 
35.000 eller 50.000 kr.) - udgifter afholdes som led i afdelings drift. 
tildeles den ansvarlige afd.læge Der søges om et årligt tillæg i perioden på 50.000 DKr. til den 

ansvarlige afdelingslæge. 

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

Leder � ( 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 
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01.02.2022 

31.12.2023 

For Region Midtjylland 


