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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. AUH 

A2. Forsøgets titel Bæredygtig kirurgi 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål At mindske operationsstuernes klima og miljø aftryk 
B2. Beskrivelse Operationstuerne i Danmark sætter et betydeligt negativt aftryk på 

klima og miljø. I dette projekt vil vi forsøge at mindske dette 

negative aftryk ved at skifte fra engangskitler og afdækning til 

genanvendelige kitler og afdækning. l denne omstillingsproces vil 

afd.læge stå for den nødvendige undervisning og uddannelse af 

operationssygeplejerskerne samt stå for, at koordinere samarbejdet 

med Center for Bæredygtige Hospitaler. Derudover vil afd. læge  

som en de I af kvalitetssikringen af projektet stå for indsamling af 

data med henblik på: 1) At afgøre om et skift til genanvendelige 

kitler og afdækning ændre på forekomsten af infektioner hos 

patienterne 2) om det påfører sundhedspersonalet en øget 

arbejdsbelastningen samt 3) estimere den miljømæssige gevinst. 

B3. Indhold (hvad er Ingen aftaler 
aftalt?) 
B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 

Afd. læge. (karkirurgisk afd. AUH) Center for 
Bæredygtige Hospitaler 
Ovl. (karkirurgisk afd. AUH) 

Maj 2022 - maj 2024 (forventet) 
forsøget? 
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B5. Organisering Projektet vil blive afviklet pa 
0 

operationsgangen øst 1. 
Patienterne vil blive randomiseret til engangs- eller 
genanvendelige kirtler og afdækning 
    er tovholder på projektet. 

B6. Økonomi Der ansøges om 50.000 kr. 
(Tillægsstørrelse 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 1. maj 2022
C.3. Dato for forsøgets afslutning Projektet vil blive evalueret d. 31.12.2023 

- Forsøget ophører senest 31.12.2023 (Men forventes at fortsætte ind i 2024) 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato: 30.03.22 

Afdelingslæge  

I 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 
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