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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/ Lever-, Mave- og Tarmsygdomme 

Tværfaglig klinik for patienter med levercirrose 

Ledende overlæge  

Etablering og udvikling af Cirroseklinikken dedikeret til patienter 
med levercirrose, drevet i tværfagligt samarbejde mellem læger og 
sygeplejersker 
Levercirrose er en alvorlig sygdom og bidrager til, at dødeligheden 
af leversygdom på verdensplan er stigende sammenlignet med 
andre sygdomme. Patienter, som har været indlagt med 
dekompensation af cirrose, dvs. et tilfælde af ascites, infektion, 
hepatisk encefalopati eller blødning, er i høj risiko for ny 
dekompensation og genindlæggelse indenfor uger til måneder, 
hvilket berettiger tæt ambulant opfølgning og tilgængeligheden af 
specialiseret hjælp. Flere publicerede studier angiver god cost
effektivitet af tværfaglige klinikker, hvor sygeplejersker står for den 
primære kontakt med cirrose-patienter med bistand fra 
hepatologer, og denne fremgangsmåde bruges allerede på flere 
afdelinger i Danmark. 
Der etableres nu en tilsvarende klinik - Cirroseklinikken - på LMT, 
hvor    får en nøgleposition som en af de to ansvarlige 
hepatologer. Han vil have ansvaret både for den daglige drift og 
kvalitetssikring af patientbehandlingen i klinikken, men også 
for dens udvikling med hensyn til de bedst egnede 
patientkategorier, optimering af hyppigheden af 
sygehuskontakterne, kontaktens form, og effektivisering af 
ressourcer. Det er vores forhåbning, at Cirroseklinikken kan hjælpe 
med at detektere begyndende dekompensation hos patienter med 
cirrose, og forhindre svær forværring med behov for indlæggelse. 
Samtidigt håber vi på en forbedring i patientoplevelsen af det 
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ambulante forløb. 
       har igennem et ophold på the Sheila Sherlock Liver Centre på 
the Royal Free Hospital i London opnået erfaring med 
samarbejdet med specia I ise rede hepatolog i ske 
sygeplejersker, og gennemført et forskningsprojekt med 
hjemmemonitorering af patienter med cirrose, hvilket på sigt også 
kunne indbygges som et hjælpemiddel i Cirroseklinikken. 

B3. Indhold (hvad er -

aftalt?) 
      står til rådighed for Cirroseklinikkens sygeplejersker 
mhp. sparring og evt. akut/subakut tilsyn af patienterne; 
disse funktioner flettes ind i hans daglige arbejde med 
behov for betydelig fleksibilitet

- Cirroseklinikkens tværfaglige personale afholder månedlige
møder mhp. at sikre vedvarende kvalitetssikring og
udvikling

- Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr. til afdelingslægens
funktion

- Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Klinisk sygeplejespecialist, Ledende overlæge, Overlæge, 
specialiserede sygeplejersker i LMT-klinikken 

B4 I hvilken periode kører 01 marts 2022 - 31 december 2025 
forsøget? 

B5. Organisering Afdelingslægen og samarbejdspartnerne i Cirroseklinikken 
referer med projektstatus og -forløb til ledende 
overlæge.

B6. Økonomi 35.000,-

(Ti I lægsstørrelse 20.000 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01 marts 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31 december 2025 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

I D. Aftalen er indgået mellem
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Dato 23.03.22 

Leder 

 
Afdelingslæge  

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 


