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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 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Aarhus Universitetshospital / Arbejdsmedicin 

BI superbruger i Arbejdsmedicin, Region Midt 

Afdelingslægen bliver superbruger og kontaktperson når det 
drejer sig om udtræk af kvalitetsdata og andet indikatordata 
fra BI data. 
I de arbejdsmedicinske specialer har vi en lang tradition for 
at kode flere aspekter af en patientkonsultation ud over en 
diagnosekode/kontaktkode. Det drejer sig om 
påvirkningskoder (fx asbest eller tunge lø�), fagkoder (koder 
for jobs), skolegang og uddannelsesniveau, om en given sag 
er anmeldt som en arbejdsskade. Her vurderer vi, om der er 
tale om en arbejdsbetinget sygdom. Herudover noteres 
virksomheden patienten arbejder i. Disse data kan trækkes 
ud af BI systemet i tillæg til de "typiske" data der er. 

Desværre serviceres vi ikke længere af BI-enheden og det 
kræver erfaringsmæssig lægelig viden for at lave 
meningsfyldte udtræk og rapporter fra BI data. Som det er 
nu på AUH, er det en sekretær der laver ad hoc udtræk eller 
en læge selv, men ingen bliver gode til det og mulighederne 
for at bruge data mindskes. 

Et par konkrete eksempler: 
- I forbindelse med at belyse om de arbejdsmedicinske
afdelinger i Region Midt har brug for at ansætte en
toksikolog, har det været oplagt at bruge BI-data til at
identificere hvor mange patienter, i en given periode, der har
været til konsultation grundet kemiske eksponeringer -
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primært i arbejdsmiljøet, men til tider også i det private 
miljø. Af speciel interesse var at få identificeret de gravide 
patienter som led af risikovurderingen af deres arbejdsmiljø 
i relation til deres graviditet og fosteret har (halt) kemiske 
eksponeringer. Dette har ikke kunnet lade sig gøre på en 
tilfredsstillende måde da erfaring og ekspertise med "vores" 
BI-data kombineret med en relevant lægefaglig vurdering, 
desværre ikke er til stede på de arbejdsmedicinske afdelinger 
i region midt. 
En arbejdsmedicinsk BI-data "ekspert" vil kunne trække data 
til opgørelser til bl.a. årsberetninger fra de 
arbejdsmedicinske afdelinger, rapporter til interessenter (fx 
fagforeninger, Arbejdstilsynet) 

BI-data vil kunne bruges i den lægelige videreuddannelse 
således at det sikres, at de uddannelsessøgende yngre læger 
ser det relevante antal patienter indenfor forskellige 
diagnoseområder for at opnå de forskellige kompetencer 

B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad er Afdelingslægen opkvalificeres ifht. at forstå og bruge BI
data. Bl.a. igennem kurser udbudt af BI-enheden og deltage 
på BI-temadage og i BI-cafeer. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

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

Uddybende bemærkninger: 

Afdelingslægen er ansat på AUH, men kan lave udtræk og 
rapporter til begge de arbejdsmedicinske afdelinger i Region 
Midt, dvs. på AUH og HEV. 
Maj 2022 - december 2023 

Afdelingslægen refererer til ledende overlæge på AUH og 
projektet er dermed forankret på AUH, men i tæt samarbejde 
med afdelingen på HEV. 
35.000 og 50% resultatløn 

For at forsøget giver bedst mening vurderes det at forsøget kører over så lang en periode 
som muligt så flest mulige aktiviteter hvor BI-data er nødvendige kan nå at forekomme: 
Jo flere årsberetninger fra de arbejdsmedicinske afdelinger, rapporter og opgørelser til 
samarbejdspartnere og interessenter, jo bedre. Ligeledes at få så mange 
uddannelseslæger igennem afdelingerne som muligt. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart I Primo maj 2022 
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C.3. Dato for forsøgets afslutning Ultimo december 2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

23. marts 2022

Afdelingslæge   

(underskrift) 

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


