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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

AL Hospital/afdeling Regionshospitalet Horsens/Medicinsk afdeling 

A2. Forsøgets titel "Tværfaglig Gigtskole" 

A3. Ansvarlige leder for  
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål At øge patienters sygdomsforståelse og egen sygdomshåndtering 
- i forbindelse med diagnosticering af en kronisk lidelse.

B2. Beskrivelse Selve projektet omhandler at etablere en tværfaglig gigtskole 
forankret i gigtklinikken på Regionshospitalet Horsens - der har til 
formål at sikre ensartet patientuddannelse. 

Projektet er tænkt at kunne styrke det tværsektorielle 
patientforløb til en vis grad og i særdeleshed være en 
forbedringsaktivitet for den enkelte patient og styrke den fælles 
beslutningstagningsproces i en tid, hvor dette er tiltagende 
nødvendigt. 

I reumatologisk klinik diagnosticeres patienter med kroniske 
sygdomme. Dette projekt tager afsæt i patienter, der 
diagnosticeres med leddegigt, reumatoid artritis, men kan på et 
senere tidspunkt eventuelt udvides til at omfatte andre diagnoser. 

Når man får stillet diagnosen, får man en masse information 
herunder opstart af ny medicin - målet med behandlingen er at 
dæmpe sygdomsaktivitet for at reducere smerte, øge 
funktionsevne og undgå skader såsom fejlstillinger. Dette kræver 
god sygdomskontrol og kræver ofte løbende justering i 
behandlingen. 

Ofte rejser der sig en del spørgsmål, efter besøget, hos den 
enkelte patient - og relevant patientuddannelse optimerer 
patientens egen håndtering af sygdommen. Patienter med 
leddegigt har ofte oaså et vist funktionstab ved 
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-          står til rådighed for supervision af projektet
- Deltagelse i kursus/kongres hvis relevant tilbud findes

indenfor healthcare professionals/management

B3. Deltagerkreds (hvem Reumatologisk sygeplejersker, fysio og ergoterapeuter i sekundær 

indgår?) sektoren, gigtforeningen (patientforening), 
patientrepræsentanter, repræsentanter fra primærsektoren 
(kommune/fys) 

B4 I hvilken periode kører l/6-2022-31/5-2023

forsøget? 

B5. Organisering Undertegnede skal udvikle projektet - målet er ca 2-3 seancer 
årligt. 

B6. Økonomi 50.000: stort funktionstillæg. 
(Til lægsstørrelse 20.000 Vurderes som af et betydende omfang. 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige 
afd.fæge 
Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1/6-2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31/5-2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Afdelingslæge 

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 


