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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Regionshospital Gødstrup, Kræftafdelingen 

A2. Forsøgets titel Medicinsk onkologisk behandling af prostata cancer patienter. Der 
søges under overskriften Faglig Specialist. 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål At hjemtage medicinsk onkologisk behandling af prostata cancer 
patienter til HEV. 

B2. Beskrivelse Den medicinsk onkologiske behandling af prostata cancer 
patienter, der bor i Hospitalsenheden Vests optageområde, 
varetages aktuelt af Kræftafdelingen AUH. Dette har været en følge 
af manglende personale i HEV. Vi ønsker nu at hjemtage den brede 
kemoteraputiske behandling af prostata cancer patienter, der bor i 
HEVs optageområde. Dette vil ske i tæt samarbejde med urologisk 
afdeling HEV og kræftafdelingen samt urinvejskirurgisk afdeling, 
AUH. 

B3. Indhold (hvad er - Hvad har I konkret aftalt? Fx
aftalt?) - Der er aftalt et tillæg på 35.000 kr. til

- Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler. Der vil
blive mulighed for administrativ tid og hjemmearbejdsdage

- Der skal etableres behandlingstilbud for prostata cancer
patienter i form af Docetaxel - tidlig og sen indikation.
Muligheden for at udvide behand I i ngstil buddet med
Cabazitaxel evalueres når ovenstående er implementeret.

B3. Deltagerkreds (hvem Afdelingslæge , Kræftafdelingen, Regionshospital indgår?) 
Gødstrup 

B4 I hvilken periode kører 01.05.22 - 01.12.23 
forsøget? 



B5. Organisering
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Projektet skal være starten på en permanent situation hvor
prostata cancer patienter kan behandles i deres nærområde. Dette
kræver fokus på flere områder, i nedenstående beskrevet i
punktform I forhold til organisation:
Faglig udvikling 

- deltagelse i ugentlig MDT
kurser 
deltagelse i kongresser, herunder ESMO i september 2022
litteratur - akademisk og guidelines

Intern organisation 
- skemaer til kemoterapi
- patient information 
- intern instruks/visitations vejledning
- uddannelse af sygeplejersker

86. Øko.nomi

Ovenstående varetages af, med ledelsesmæssig opbakning og 

samarbejde fra og faglig sparring samt kvalitetskontrol ved 
Der ansøges om mellem til stort tillæg på 35.000 - 50.000 kr. til 

(Tillægsstørrelse 
 

20.000 - 
 50.000 kr.) 

tildeles den ansvarlige afd.læge

Uddybende bemærkninger:

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 
C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

I D. Aftalen er godkendt 

01.05.22
01.12.23




