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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Silkeborg Sygehus / Medicinsk Rygklinik 

A2. Forsøgets titel Faglig specialist med evt. et særligt fokusområde 

- Forslag til oprettelse af klinik for diagnostik og behandling

af degenerative eller belastningsrelaterede hoftelidelser,

hvor kirurgisk intervention som udgangspunkt ikke synes

indiceret.

A3. Ansvarlige leder for 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At lave et diagnostisk og behandlingsmæssigt tilbud til patienter 

med hoftelidelser, hvor kirurgi som udgangspunkt ikke er indiceret. 

B2. Beskrivelse - Sekundær sektor tilbyder i dag en målrettet 

ortopædkirurgisk indsats overfor hofteartrose, med 

klinikker målrettet vurdering af hvornår graden af 

hofteartrose indicerer en alloplastik. 

- Formålet med dette projekt er at give et diagnostisk og

behandlingsmæssigt tilbud til de patienter, som ikke har

primærdiagnosen hofteartrose, men som stadig er plaget af

hoftesmerter/hoftenære smerter.

- Klinikkens patientmålgruppe vil være patienter med

belastnings- / degenerativt betingede smerter, hvor

behandling som udgangspunkt vil være træning/øvelser

samt evt. supplerende steroidinjektioner.

- Tilbuddet vil bestå af en klinik bemandet af speciallæger i

reumatologi, gerne med tillæg af fysioterapeuter og

hoveduddannelseslæger i reumatologi.

- Afhængig af hvilken model og hvilket budget der anvendes,

kan tilbuddet omhandle lige fra basal diagnostik og initial

behandling af en tilstand. Op til forløb involverende en til

flere kontroller med justerende fysioterapi samt evt.

fornyede steroidinjektioner.



- Klinikken vil som udgangspunkt servicere primærsektor

med henvisninger fra praktiserende læger, men kan også

modtage henvisninger fra sekundær sektor. Dette ses som

et plausibelt set-up ud fra erfaringer i rygsektoren i region

midt.

- Fra samme sektor har der været gode erfaringer med en

fælles visitation mellem kirurger og reumatologer. Dette

vurderes også relevant at applicere til hoftesektoren.

B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

- Aktuelle projektet vil involvere et større tværfagligt

forarbejde, og resultere i en fyldestgørende manual for

oprettelse og drift af en sådan klinik.

- Afd.læge projektet omfatter ikke selve oprettelsen af en

sådan klinik, da det vurderes udenfor rammerne. Da en ny

klinik ville forudsætte fast budget for drift, herunder lokaler

og ansatte indenfor flere faggrupper.

- Manualen for klinikken vil være dokumentation for

gennemførsel af projekt.

B3. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

 

B4 I hvilken periode kører 

forsøget?  

01.04.2022 – 31.05.2023 

B5. Organisering - Projektet gennemføres ved møder mellem ovenstående

parter, samt forberedelse imellem møder. Til endelig

udarbejdelse og sammenskrivning af manual.

- Derudover forventes tillige hyppig mødeaktivitet mellem

øvrige parter herunder ledelse, sekretariat samt

hoftekirurgisk afdeling i Silkeborg.

B6. Økonomi 

(Tillægsstørrelse 20.000 – 

35.000 eller 50.000 kr.) – 

tildeles den ansvarlige afd.læge 

20.000 kr 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

31.05.2023 

D. Aftalen er indgået mellem



Dato 17.03.2022 

Leder (Cheflæge) Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 18.03.2022 

For YL For Region Midtjylland 




