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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling AUH/Hud & kønssygdomme 

A2. Forsøgets titel Hidrosadenitis suppurativa (HS) MDT konference 

(Tværsektorielle patientforløb) 

A3. Ansvarlige leder for Ovl.  

forsøget 
A4. Ansvarlig afd.læge   

B. Forsøget

Bl. Formål Tværfaglig sparring til komplekse HS-patienter 

De komplekse HS-patienter er kronikere med mange ambulante 
kontroller samt dagkirurgiske indlæggelser på flere afdelinger. 

Projektet vil bidrage til integration af deres forløb samt en 
optimeret diagnostik og behandling med plan for flere 
problemstillinger på en gang. 

Projektet bidrager herudover konkret til at fremme 
afdelingslæge  og øvrige deltageres faglige viden indenfor HS 
diagnostik og behandling. Herudover vil afd.læge, ved at stå for 
etableringen, opnå faglig og organisatorisk udvikling og ansvar. 

Succeskriterierne er, at konferencerne afholdes med deltagere 
fra flere afdelinger, og der aftales en fælles beslutningsplan for 
patienten. 

B2. Beskrivelse Tværsektorielle patientforløb: 
At etablere et multidisciplinært samarbejde mellem HS 
interesserede Dermatologer, Plastikkirurger, Abdominalkirurger 
(herunder pilonidal-center) samt NCAS (Nationalt Center for 
Autoimmune Sygdomme). 

Set up: Det er vigtigt fysisk at se disse patienter. Derfor kan 
konferencen maksimalt behandle 3 patienter pr. gang (2 med 



B3. Indhold (hvad 
aftalt?) 

er 

pilonidalcyste/HS, 1 HS patient med overvejende 
Dermatologisk/plastikkirurgisk problemstilling) som indkaldes til 
dette. 

   etablerer EPJ forankret henvisningsformular samt patientliste.       
vil vha. sekretær finde lokaler og fastlægge datoer samt 
invitere samtykkende lægefaglige deltagere samt patienter. 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

4 sektorer: 
Dermatologisk afd.:  
Sekretær:  

Plastik kirurgisk afd.:  

Kirurgisk afd.:  

Randers pilonidalcenter:   

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 

NCAS:  
fra 1/3-2022 til 1/12-2023 

Møderne afholdes i lokale på Hud-og Kønssygdomme hver 3.md. 
på onsdage. 
-Der forventes ikke at forsøget vil give anledning til andre

(Tillægsstørrelse 20.000 - udgifter. 
35.000 eller 50.000 kr.) - -jf. udmeldingen på projekter vedrørende tværsektorielle 
tildeles den ansvarlige afd. læge patientforløb honoreres med lav ved eks. 2 afdelinger til høj eks. 

sektorovergang, søger vi mellemtillæg, da vi stiler mod 3 
afdelinger og 2 centre tilknyttet. 

Uddybende bemærkninger: 
Gruppen vil endvidere opfordre til besøg på hinandens afdelinger for at øge viden om 
diagnostik og eksisterende behandlingstilbud. 
Ved evt. spørgsmål kontakt læge PhD.  

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart marts 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning december 2023 
• Forsøget ophører senest 31.12. 2023 



D. Aftalen er indgået mellem

Dato februar 2022 

Leder 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

Afdelingslæge  


