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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 

Aarhus Universitetshospital, Hud- og kønssygdomme 

Implementering af Emento digital forløbsguide i National Center for 
Autoimmune Sygdomme 

for 

Videns- og erfaringsdannelse vedr. implementering af Emento digital 
forløbsguide. Herunder vurdering af det innovative tiltage på følgende 
områder; 
- Praktisk gennemførbarhed i et mindre afsnit der rummer alle de
komponenter i et patientforløb som klinikken i det hele taget har.
- Vurdering af hindringer og risici samt mitigerende tiltag.
- Fordele og ulemper for patienter og personale.
- Vurdering af om en større udrulning i klinikken kan anbefales.
- Vidensdeling hvis en større udrulning besluttes.
Forløbsguiden er et kommunikationsværktøj, der gør 
kommunikationen med patienten mere tilgængelig og nærværende -
ved at tilbyde små doser af information over tid lige præcis der, hvor 
patienten befinder sig i sit sygdoms- eller behandlingsforløb. 
Forløbsguiden kan styrke kommunikationen i akutte, planlagte og 
ambulante patientforløb. 
(http://intranet.rm.dk/kommunikation/patientkommunikation/diqital
forlobsquide/) 
DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland har i Februar 2020 
udgivet en evaluering af den digitale forløbsguide på Aarhus 
Universitetshospital (AUH). Her opsummeres nedenstående pointer. 
Den app-baserede digitale forløbsguide giver: 1. Større overblik. 
Funktionerne i forløbsguiden er anvendelige for patienter og personale 
og letter forløbet. 2. App'en er brugervenlig og bidrager med 
meningsfuld information til den pågældende patientgruppe. 3. Aktive 
patienter. Forløbsguiden gør det nemmere for patienterne at tage 
ansvar for deres eget forløb. Personalet kan få frigivet tid til andre 



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds 
(hvem indgår?) 

B4 I hvilken periode 
kører forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Ti I lægsstørrelse 20. 000 
- 35.000 eller 50.000
kr.) - tildeles den ansvarlige
afd.læge
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opgaver fordi patienterne selv tilegner sig information. 4. Oplyste og 
trygge patienter der sætter pris på at det er afdelingens 
fagprofessionelle der står bag indholdet. 
Rapporten fra DEFACTUM påpeger dog også centrale 
opmærksomhedspunkter vedr. den digitale forløbsguide som vil søges 
inddraget i implementeringen. 

Projektet iværksættes som et af afdelingslægens 
arbejdsområder. Ledelse og organisering af projektet 
varetages indenfor den vanlige arbejdstid. Afdelingslægen 
afsætter efter eget skøn et mindre antal timer ugentligt til at 
drive processen. Der er sikret afdelingsledelsens opbakning til 
implementering af Emento digital forløbsguide som et 
pilotprojekt i centret. Der er en aftale med Emento på plads 
indenfor regionens aftale med firmaet. Der er aftalt tillæg 
indenfor afdelingslægeprojektets ramme. 

Fagprofessionelle i Nationalt center for Autoimmune 
Sygdomme, Hud- og Kønssygdomme + enkelte speciallæger i 
Klinik for Hud- og Kønssygdomme 

01-FEB-2022 til 31-MAR-2023.

Afdelingslægen varetager den 
implementeringen i - tæt 
koordinationsgruppe i centret. 

50.000 

lægefaglige 
samarbejde 

ledelse 
med 

af 
en 

Uddybende bemærkninger:
Hvis den digitale forløbsguide viser sig at være en succes, kan en videreførelse udover
projektperioden være relevant.

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01-FEB-2022

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

D. Aftalen er ind ået mellem



Dato 
31-JAN-2022

Leder 
 

I
D, Aftalen er godkendt 

Dato 

ForYL 
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Afdelingslæge 

 

For Region Midtjylland 




