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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 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Operation og Intensiv Regionshospitalet Gødstrup 

Sundheds-IT på anæstesiologisk afdeling 

Den lokale afdelingsledelse har i samarbejde med  ansvaret for 
at projektet initieres og gennemføres. 

At optimere anæstesiens brug af sundheds-it i dagligdagen. 

At vi kan formå at udforme og ha indflydelse på de værktøjer vi 

bruger i den kliniske dagligdag som optimerer vores håndtering af 

patienterne. Det er særligt vigtigt at vi som speciallæger involverer 

os i dette, da det til tider opleves frustration over hvordan 

forskellige løsninger bliver pålagt uden at man føler at det er 

ordentligt genhør. 

For at en operationsgang skal flyde optimalt kræves et dybt 

kendskab til de IT-systemer afdelingen bruger. Tidligere har det 

været meget begrænset involvering af anæstesi-lægerne på dette 

område hvilket har betydet at der er logistiske IT-løsninger der har 

fungeret mindre godt for lægerne. Der har været et ønske fra 

Afdelingsledelsen og fra gruppen "Sundheds-IT på anæstesiologisk 

afdeling" at lægerne deltog mere aktivt. 

Konkret vil det dreje sig om udformning af SFier til tilsyn og 

procedurer. Værktøj i EPJ som at bruge overblik (til f.eks. intensiv, 

ambulatorieaktivitet og operationsgang) samt anywhere (styring af 

patientflow og opgave-overblik). 

Videre er der et stort behov for at optimere registreringen i EPJ ift. 

videreregistreringen til DAD (Dansk Anæstesi Database). 
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Resultatet øget forbrug af tid 0 operationsstuer, er pa 

fejlregistreringer behov for ukorrekte efter registrering med stort 

tidsforbrug. Dette vil vi løse med en bedre integration fra EPJ og 

ensrettet simpel mulighed for registrering. 

B3. Indhold (hvad er • At ha ansvar for de ønsker anæstesiafdelingen har til
aftalt?) udformning af journalværktøj (SFI/overbliksoversigt/EPJ-

DAD etc.)
• Optimering og integration af registrering i DAD fra EPJ
• Kvalitet og kontrol af indberetning til DAD
• Deltagelse i kvartals-møder med Sundheds-IT .
• Det aftales et tillæg på 35 000 - 50 000 kr /årligt

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører Fra 1/1-2022 til 31/12 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 35 000-50 000 kr / årligt 
(Ti llægsstørrelse 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
1/1 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023 31/12 2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder I Afdelingslæge 
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I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 






