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A. Identifikation

A1. 

Region/hospital/afdeling 

Herlev Hospital 

A2. Forsøgets titel Ansvar for implementering af p.o. steroidparaply til laparoskopisk 

adrenalektomi 

A3. Ansvarlig leder 

 for forsøget 

A4.Ansvarlig afdelingslæge 

B. Forsøget

B1. Formål Projektets formål er at bidrage til udviklen af de organisatoriske 

og ledelsmæssige egenskaber hos  , samt udbrede den faglige 

kompetence angående patienter med behov for steroidparapy til 

læger og sygeplejersker på urologisk afdeling, Herlev Hospital.  

 får under projektet ansvaret for en niche i nyreteamet. 

Succeskriteriet for projektet er en sikker implementering af en 

p.o. steroidparaply.

B2. Beskrivelse På nuværende tidspunkt modtager patienter med en 

hormonproducerende binyretumor i.v. steroidparaply. Dette 

ønskes skiftet til p.o. behandling mhp. at forenkle 

steroidparaplyen og samtidig muliggøre hurtigere udskrivelse. 

Projektet omhandler implementering af den nye steroidparaply 

herunder 

- Opdatering af medicinpakke i SP

- Opdatering af instruks i samarbejde med overlæge   fra 

endokrinologisk afdeling

- Undervisning af sygeplejerskerne på sengeafdelingen samt 
afdelingens læger



- Tæt opfølgning af patienterne i forsøgsperioden, mhp. at

sikre, at det nye regime dækker patienterne sufficient.

Dette forventes i praksis gennemført ved, at   i 
forsøgsperioden vil få tilsendt en in-basket besked af 
operationsbookerne, hver gang en patient bookes til 
laparoskopisk adrenalektomi.   vil herefter sikre, at 
steroidparaplyen er lagt korrekt ind, samt følge op på 
patienterne det første postoperative døgn med særligt 
fokus på faresignaler på steroidmangel.

Det forventes at   vil bruge 8 timer om måneden 

udover normal arbejdstid på ovenstående.

B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

- Der er aftalt et funktionstillæg på 1.500 kr/måned

- Derudover er aftalt et flexibilitetstillæg på 4.475 kr/måned

(sv.t. 8 overarbejdstimer).

- Samlet set løber beløbet op i 17.925 kr for hele projektets

periode.

B4. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

-      er lægefagligt ansvarlig for 

implementeringen af ovenstående.

B5 I hvilken periode kører 

forsøget?  

- Projektet forventes at køre i perioden april-juni 2023,

derefter forventes den nye steroidparaply at være

implementeret.

B6. Organisering - Hovedparten af projektet er organiseret internt på urologisk 
afdeling, Herlev Hospital, i samarbejde 

mellem  , operationsbookingen og sengeafdelingen.

- Under udarbejdelse af instruks om binyretumores, vil der 
desuden forgå et samarbejde med overlæge   fra 

endokrinologisk afdeling

B7. Økonomi 

(herunder tillægsstørrelse) 

17.925 kr for hele projektets periode. 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 30.06.2022 



- Forsøget ophører senest 31.3.2024

D. Forsøget er aftalt mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge / TR / FTR 

E. Forsøget er indstillet af afdeling/hospital (evt. lokal styregruppe)

Dato 

For afdeling/hospital (evt. lokal 

styregruppe) 

F. Forsøget er godkendt centralt og aftale indgået

Dato 

For YL Region Hovedstaden For Region Hovedstaden 


