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�DVIKUNG FOR AFDEUNGSLÆGER ___ , 
I SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 
I 

!_· 

-

A. Identifikation
l 

Al. Hospital/afdeling 
-

A2. Forsøgets titel 

-

I Hospitalsenheden Vest, Børn og Unge 

Forbedrings-, kvalitets- og udviklingsansvarlig i diabetesteamet 

(3. Forbedringsaktiviteter herunder fællesbeslutningstagen) 
I 

I
-·---- ---· 

A3. Ansvarlige leder for  
forsøget ____ 
A4. Ansvarlig afd.læge 

--- ----�-------------�-· ___ 
_ 

B. Forsøget

82. Beskrivelse

At fortsætte og videreudvikle forbedrings-, kvalitets- og I
I 

udviklingsarbejdet indenfor diabetes. For derigennem at 
fastholde den positive udvikling og tendens i data. 
Samt fremme en fortsat udvikling i temaet fælles 
beslutni[!g�!� en indenfo� _b�rn og_ unge_d_ia_b_e_t _es ____ ---< 

Som ansvarlig for diabetesteamet igangsættes og udvikles 
der løbende projekter for at forbedre patientforløb til gavn 
for barnet og familien og dermed hindre svære forløb med I 
komplikationer p� både kort og lang sigt. 
Samtidigt har teamet ansat en data- og kvalitetsorienteret 
sygeplejerske. Den ansvarlige afd. Læge skal være øverste 
ansvarlige og vejleder for de del-projekter denne skal udføre. 

I 

l I 2022-23 arbejdes der med initieringen og · 
I implementeringen af følgende projekter: 

• Nyt avanceret interaktivt undervisningsprogram for
ny-diagnosticerede børn og unge med diabetes.
Herunder uddannelse af s�vel læge- som
sygeplejefagllge kollegaer i det nye program.

• Nyt re-undervisningsforløb og netværksdannelse for 1 

nyligt(3-9mdr.) diagnosticerede børn og unge med 1 

diabetes og deres forældre.
• Nyt program for transition for unge til voksne med

diabetes.
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-TI • Nyt p-rogra_m_ i-or-pu-· m-pe-op-s-tartsfo_r_løb for børn og 
unge med diabetes. 

1 Derudover vil ansvarlig afd.læge deltage som repræsentant
, i evt. kommende regionale og nationale udviklingstiltag. 
I I 
j Evalueringen af projektet vil tage udgangspunkt i progression
. på de nævnte del-projekter, men vurderes som en helhed. 
I

1 B3. Indh�ld (hvad er i 
-�----<

aftalt?) 

- Arbejdet planlægges udført inden for den nuværende
fremmødeprofil. 

·�- ----------+--------

B3. Deltagerkreds (hvem I • Ansvarlig afd. læge 

I 
indg�r?) • Diabetesteamet, Børn 

i 
I og Unge, Regionshospitalet ·

I 
Gødstrup 

I 
• Afdelingsledelsen, Børn 

Gødstru i---�--------_.__ 
·; B4 I hvilken periode kører 01.01.2022 til 31.12.2023

forsøget? 

og Unge, Regionshospitalet 

- l 
B5. Organisering : Den ansvarlige afd. Læge har sammen med afdelingsledelsen 

1-----------+-l _a_nsvaret_fo! p_rojekj:et -
B6. Økonomi 

J 
Kr. 50.000 + resultatløn afuængig af evaluering ved

(Tillægsstørrelse 20.000 - afdelingsledelsen. 
35.000 eller 50.000 kr.) - j 
tildeles den ansvarlige afd._l�e-�l __ _ 
Uddybende bemærkninger: 

�-------------- -------

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

l 01.01.2022 

l C.3. Dato for forsøgets afslutning
··· 

31.12.2
···
02

.
3 

_ - Forsøget op�ører �nest_2L!� 2022_ __ �_ _ _ ________ _

D. Aftalen er indgået mellem

Dato /:�/:; _ j 
Z

---·--

J 




