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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Hospitalsenheden Vest/ Ortopædkirurgisk afdeling 

A2. Forsøgets titel Faglig specialist med fokus på knæalloplastik-kirurgi 

A3. Ansvarlige leder for 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At uddanne og subspecialisere en afdelingslæge inden for 

knæalloplastik på hovedfunktionsniveau med fokus på 

accelererede patientforløb. 

B2. Beskrivelse I Danmark forventes i de kommende år et stigende antal 

patienter med behov for alloplastikkirurgi samtidig med en 

generel mangel på alloplastikkirurger. Som led i at effektivisere 

alloplastikkirurgien har der været et stort fokus på accelererede 

patientforløb med potentielt store besparelser særligt under den 

primære indlæggelse, og det vel at mærke uden tab af kvalitet 

sammenlignet med konventionelle patientforløb.  

Inden for fagområdet knæalloplastik har unikompartmentielle 

alloplastiker (UKA), i kraft af det mindre indgreb sammenlignet 

med totalalalloplastik, vist sig at være en oplagt mulighed for at 

gennemføre sammedagskirurgi. For at det kan lykkes kræves et 

særligt organisatorisk setup i en afdeling, nøje selektion af 

patienter med den rette operatonsindikation til sammedagskirurgi 

og subspecialiserede kirurger inden for UKA. 

Der er behov for, at afdelingslægen opnår fagspecifikke 

kompetencer og færdigheder til at kunne varetage 

patientforløbene med UKA. Uddannelse og kompetenceløft for 

afdelingslægen er en forudsætning for opretholdelse af høj faglig 

standard med fokus på yderligere forbedring og udvikling af de 

accelererede patientforløb. 



B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

At gøre afdelingslægen i stand til at stille korrekt indikation og 

anvende UKA (Oxford-protesen) gennem kurser, kongresser, 

mini-fellowships og fokuserede uddannelsesdage.  

At afdelingslægen skal opnå kompetencer til i fremtiden at kunne 

varetage, forbedre og udvikle de accelererede patientforløb lige 

fra visitation til fuldendt patientforløb. 

B3. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 

forsøget?  

Februar 2022 – december 2023 

B5. Organisering Afdelingslægen skal sammen med den sektoransvarlige overlæge 

og ledende overlæge organisere det daglig arbejde, så 

afdelingslægen opnår de nævnte kompetencer. 

B6. Økonomi 

(Tillægsstørrelse 20.000 – 

35.000 eller 50.000 kr.) – 

tildeles den ansvarlige 

afd.læge 

Høj: Fast tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 0/25%/50% 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2.Dato for forsøgets opstart

01-02-2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31-12-2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 07.02.2022 

Leder Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 
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