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OK-21 

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 Universitets Hospital ( AUH), Bedøvelse og operation 2 

Etablering og monitorering af Aorta kald 

1) At opdatere retningslinjen for den præoperative udredning og
behandling af patienter med akut aortasygdom.
2) At etablere et teamkald for patienter med mistænkt akut
aortasygdom, der modtages i akut afdelingen.
3) At monitorere brugen af dette kald og forløbsdata, herunder

a) Tid CT-scanning
b) Tid til definitiv behandling (operation/invasiv intervention)

4) At afdække faktorer af betydning for forløbet (eksempelvis alder,
køn, udvalgte komorbiditeter, brug af blod inden operation)

Akut aorta sygdom (rumperet aortaaneurisme og/eller dissektion) 
er en tidskritisk tilstand. Hurtig diagnose, stabilisering og 
facilitering af operation er afgørende for patientens overlevelse. 

Ovenstående projekt søger via beskrivelse af et veldefineret 
teamrespons at minimere tidsforbruget fra symptomdebut til 
diagnose og evt. operation/intervention. 

Modtagelse af akutte patienter i et akutteam er effektivt, men også 
ressourcetungt. Det er hensigtsmæssigt at kunne monitorere 
tidsforbruget, dels for at kunne optimere patientens chance for 
vellykket outcome, dels for hurtigere at kunne frigøre ressourcer. 

Der vil blive etableret en rapport i Bl-portalen, således at relevante 
opdaterede data vil være let tilgængelige. 
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B3. Indhold (hvad er Der er aftalt et funktionstillæg på 35.000 kr./årligt (svt. 
aftalt?) mellem tillæg). 

Kursus i brug af BI portalen kan blive nødvendigt. 
Projekt og mødeaktivitet vil overvejende foregå i almindelig 
arbejdstid. Arbejde derudover kan dog forekomme. 

B3. Deltagerkreds (hvem Akut afdeling: 
indgår?) overlæge 

afd. sygeplejerske 
8&02: 
udviklingssygeplejerske 
Hjerte- lunge- karkirurgi: 
afdelingslæge (karkirurgi) 
afdelingslæge (anæstesiologi)
Røntgen og scanning: 
overlæge 
overlæge 
Radiograf 
afd. radiograf 
mfl. 

B4 I hvilken periode kører 1.4.2022- 31.12.2023 
forsøget? 

B5. Organisering Kaldet bliver organiseret ud fra akutafdeling 

B6. Økonomi 35.000. 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) - Derudover søges SO % som resultatløn ved udarbejdelse af 
tildeles den ansvarlige afd.læge rapport over monitoreringsdata ved periodens afslutning 
Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1.4.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 



D. Aftalen er indgået mellem

Dato 4/3-2022 

Leder Afdelingslæge  

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 
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