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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 for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Børn og Unge, Regionshospital Gødstrup (RHG) 

Neuropædiatrisk ekspert med særlig fokus på epilepsibehandling af 
børn og unge 
Herunder 

• Tilbagetrækning af patienter fra Epilepsihospitalet
• Transition (overgang) til voksen regi

Der søges under 
Faglig specialist evt. med et særligt fokusomrJde 

Forbedringsaktiviteter, herunder fælles beslutningstagen 

Tværsektarie/le patientforløb (brobygger) 

At forbedre udredning, behandling, og visitation af børn med 
epilepsi. 
At etablere gode transitionsforøb for unge·med epilepsi i overgang 
til voksenregi. 
  er allerede i gang med en ekspertuddannelse i neuropædiatri. 
Denne kompetence har ikke været til stede i Børn og Unge, RHG 
(tidl. HEV), hvor der dagligt behandles en del børn med 
neurologiske lidelser. 

Der vurderes som gavnligt for vores patienter samt for uddannelse 
af nye kollegaer, at der er ekspertise i Neuropædiatri og epilepsi 
tilgængelig på afdelingen. 

  har fra 01.03.2021 indtil 28.02.2022 været ansat på Neurologi, 
AUH som den 1. led af ekspertuddannelsen. Ud over generelle 
neurologiske kompetencer, har hun haft fokus på behandling af 
epilepsi. Hun har derfor skaffet kendskab til antiepileptiske 

anc
Udstregning
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præparater, som i mindre grad bruges hos børn, har fået indsigt i 
epilepsiens indflydelse i hele livet, og erfaringer med organisering 
af klinik i voksen neurologisk regi. 

Det næste år er  ansat på Børn og Unge, RHG med primær 
funktion i neuropædiatri. 

I løbet af året vil hun 
-implementere de nyeste anbefalinger inden for epilepsi, som
skitseret i den netop udgivet National Behandlings og
Visitationsvejledning for epilepsi.  har selv været en del af
projektet og har bidraget til flere kapitler af Vejledningen.
-etablere transitionsforløb for unge med epilepsi i overgang til
voksen regi.

Projektet er i tråd med Regionens ønske at tilbagetrække 
epilepsibehandling fra Epilepsihospitalet Filadelfia til hospitalerne i 
regionen. Neurologi og Børn og Unge på AUH har allerede udviklet 
strategier som understøtter denne plan, bl.a. ved udvikling af 
video-EEG for børn, af neuropsykologisk vurdering af børn, unge 
og voksne, og ved et tættere samarbejde med Neurofysiologisk afd. 
AUH omkring bl.a. udredning og visitation for epilepsikirurgi. 
Relevant indsats er nødt til at blive ydet på regionshospitaler, hvis 
tilbagetrækning skal lykkes. 

Unge med epilepsi oplever et pludselig skift når de overgår til 
voksenregi, og der er aktuelt fokus på at forbedre transition i 
Sundhedsstyrelses anbefalinger samt i National Behandlings og 
Visitationsvejledning for epilepsi. 
På det nye hospital i Gødstrup, hvor neurologi og børn og Unge 
kommer under samme tag, er der unikke muligheder for at etablere 
gode transitioner, optimalt med inddragelse af eb brugegruppe af 
unge, for at denne overgang kan foregå mere glidende og mere 
meningsfuld. 

B3. Indhold (hvad er Som eksempler nævnes 
aftalt?) • regelmæssig genetisk udredning af børn med tidlig debut af

epilepsi (i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling). 

• kognitiv- og neuropsykologisk vurdering af børn med
epilepsi (i samarbejde med kommunerne samt med AUH,
der i de seneste år har etableret mulighed for
neuropsykologisk testning af børn på projektbasis).

• udvikling af bedre transitionsforløb til unge med epilepsi til
voksen regi (i samarbejde med Neurologi i Gødstrup og
AUH).
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• vurdering af indikation, udredning og visitation til
epilepsikirurgi tidligere i sygdomsforløb, hvor resultatet er
bedst.

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Fra 1. april 2022 til 31. december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering  er den ansvarlig afdelingslæge 

B6. Økonomi 35.000 
(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. april 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 21. december 2023
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem
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D. Aftalen er godkendt

Dato

For YL For Region Midtjylland




