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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER. 

SKEMA TU. 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. Form�I

B2. Beskrivelse 

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg 

Faglig specialist p� smerteomr�det med fokus 
0 

udvikling af pa 
Smerte Enhed 

oversygeplejerske (afdelingen 

Igennem oprettelse af Smerte Enheden at forbedre den organisatoriske og 

faglige tilgang primært til perioperative patienter med risiko for udvikling af 

vanskelige postoperative smerter, sekundært til patienter med akut i 

kroniske smerter. 

Det primære mål med oprettelse af Smerte Enheden er, at 

Regionshospitalet Viborg generelt og Operation og Intensiv i særdeleshed 

bliver bedre til at opspore og identificere patienter i risiko for udvikling af 

komplekse postoperative smerter. Disse patienter falder aktuelt ofte 

igennem nettet og opdages først, når de post-operativt fylder meget i 

opvågningen og på sengeafdelingen. En stor del af disse patienter er det 

med et passende organisatorisk set-up muligt at identificere præ operativt. 

Dette kræver foruden et tæt samarbejde med den kirurgiske stamafdeling 

tilstrækkelige faglige kompetencer til at kunne lave en skræddersyet plan 

for den enkelte patient. Disse kompetencer og den organisatoriske rutine, 

det vil kræve at lave et finmasket net, der fanger alle, skal optimalt set 

forankres på få, kompetente hænder. Oprettelsen af Smerte Enheden vil 

muliggøre at denne indsats løftes og patientforløbene bedres. 

Ud over et løft af de perioperative patientforløb ses på Regionshospitalet 

Viborg et behov for at optimere tilgangen til og behandlingen af de kroniske 

smertepatienter. I flere ambulatorier - blandt andet Sårcentret, hvor der 

laves smertefulde sårbehandlinger til patienter med kroniske 

smertetilstande og kirurgiske ambulatorier hvor patienter med kroniske 

postoperative smerter henvender sig- er der løbende behov for sparring 

omkring den smertestillende behandling. I akutafdelingen ses ofte patienter 
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med vanskeligt håndterbar akut forværring af en kronisk smertetilstand, og 

på sengeafdelingerne indlægges ikke sjældent patienter med komplekse 

smerter, der kræver opmærksomhed. Det sekundære mål med oprettelse 

af Smerte Enheden er således at sikre en kompetent og tilgængelig 

sparringspartner for kolleger på matriklen. 

Den organisatoriske ballast til projektet og oprettelse af Smerte Enheden 

hentes ved aktuel deltagelse i LEAF - Ledertalentudviklingsforløb for 

afdelingslæger i Region Midt . I denne forbindelse arbejdes med projekt 

omkring screening for og håndtering af vanskelige postoperative smerter 

hos patienter indstillet til fedmekirurgi. Der planlægges prøveperiode primo 

2022 på denne patientgruppe og arbejdes løbende med muligheden for 

prøvehandling i ortopædkirurgisk regi, hvor patienter indstillet til elektiv og 

subakut skulderkirurgi er første patientgruppe. Det overordnede mål er på 

sigt, at der uanset specialetilknytning ikke går en eneste patient igennem 

Operation og Intensiv uden at være blevet screenet for komplekse 

postoperative smerter. 

Den faglige ballast til projektet og oprettelse af Smerte Enheden hentesved 

sideløbende gennemførelse af SSAI Diploma in Advanced Pain Medicine - 

en fælles nordisk efteruddannelse indenfor smertebehandling udbudt af 

Scandinavian Society for Anesthesia and Intensive Care. Efteruddannelsen 

er påbegyndt november 2021 og forventes afsluttet maj 2023. Ud over 

håndteringen af de perioperative patienter er målet med indhentelse af den 

faglige ballast, at Operation og Intensiv via Smerte Enheden bliver i stand til 

at yde højt kvalificeret bistand til hele matriklen, når patienter med kroniske 

smertetilstande henvender sig af denne eller anden årsag. Dette både i 

ambulatorier, akutafdeling og sengeafdelinger. 

Den ledelsesmæssige opbakning og øvebane skabes via tæt kontakt til 

afdelingsledelsen, ligesom en overlægekollega er tilknyttet til primærtfaglig 

sparring, men også afklaring af organisatoriske udfordringer. 

83. Indhold (hvad er Konkret aftales 2 månedlige projektdage til indeværende projekt, foruden 

aftalt?) det i forvejen aftalte kliniske fravær i forbindelse med kurser og fokuserede 

ophold under SSAl-uddannelsen. 

Disse dage anvendes efter behov til 
- Oplæring af sygeplejerske tilknyttet Smerte Enheden
- Sparring med overlæge-kollega
- Telefoniskkontakt til henviste patienter
- Konsultation af fysisk fremmødte patienter
- Tilbagemelding på henvende Iser fra kolleger på øvrige afdelinger
- Udarbejdning af instrukser
- Organisatorisk optimering og videreudvikling af den præoperative

screeningsproces
- Opfølgning på stamafdelingerne/ambulatorierne
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- Undervisning

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Forsøget er igangsat 01.04.2022 og forventer at løbe frem til 
forsøget? ansøgningsperiodens udløb 31.12.2023 

B5. Organisering Som ansvarlig leder indgår i aktuel mangel på ledende overlæge 
oversygeplejerske. I Smerte Enheden indgår  og en 
opvågningssygeplejerske, der i projektets løbetid ikke er frikøbt specifikt 
til arbejdet omkring smerter, men laver dette som en del af hendes 
normale arbejdstid. Overlægen  er faglig sparringspartner omkring de 
vanskelige smertepatienter. 

B6. Økonomi Der forventes ingen materielle udgifter forbundet med projektet. De to 

(Tillægsstørrelse 20.000 - månedlige projektdage forventes at indgå i de ugentlige 37 timer, og udløser 
35.000 eller 50.000 kr.) - ingen direkte øget lønudgift til ansøger, men dog behov for anden varetager 
tildeles den ansvar1ige afd.læge af det kliniske arbejde de pågældendedage. 

Projektets omfang er af en sådan beskaffenhed, at det forventes honoreret 

med det høje funktionstillæg beskrevet i ansøgningsproceduren, dvs. 
50.000 kr. årligt. 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 
01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12.2023

D. Aftalen er indgået mellem

Af delingslæge 




