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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Aarhus Universitets Hospital, Nyresygdomme 

A2. Forsøgets titel Jeg har af min ledelse fået tildelt ansvarsområde inden for 
peritonealdialyse (PD) og autosomal dominant polycystisk 
nyresygdom (ADPKD). Derfor søger jeg om løn til følgende to 
områder: 
A: Faglig specialist indenfor (PD) med børnedialyse som særlig 
specialkompetence 
B: Faglig specialist inden for ADPKD – med oprettelse af 
specialeklinik   

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

Ledende overlæge 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål A: 
Erhvervelse af specielle kompetencer inden for PD med særlig 
fokus på børnedialyse, som er en højt specialiseret funktion. 
B: 
Erhvervelse af specielle kompetencer inden for ADPKD, med fokus 
på oprettelse af en specialeklinik på AUH. Opsamle data og 
systematisere data hos patienter med ADPKD og den tilgængelig 
viden inden for området. Klinikken vil derudover muliggøre at vi 
fremadrettet deltagelse i internationale studier.  

B2. Beskrivelse A:	
PD	 er	 en	behandling	 for	 patienter	med	dialysekrævende	nyresvigt.	
Særligt	 PD	 hos	 børn	 er	 en	 højspecialiseret	 funktion.	 På	 flere	
nefrologiske	afdelinger	i	Danmark	ses	PD	patienter	af	nefrologer,	der	
har	 PD	 som	 subspeciale.	 På	 Nyresygdomme	 AUH,	 har	 vi	 valgt	 at	
patienten	følges	af	sin	patient	ansvarlig	 læge.	For	at	sikre	høj	faglig	
standard	af	behandling	er	enkelte	læger	udpejet	til	at	have	PD	som	
særlig	 ansvarsområde	 og	 sikre	 at	 resten	 af	 lægekollegiet	 og	
sygeplejerskerne	informeres	om	nye	retningslinier	og	samtidig	sikre	
udviklingen	inden	for	området.		
B:	



ADPKD	er	den	hyppigste	arvelig	nyresygdom.	For	at	sætte	fokus	på	
disse	 patienters	 særlige	 udfordringer	 og	 for	 at	 bedre	 viden	 og	
forskningen	 inden	 for	 sygdommen,	 har	 flere	 sygehuse	 i	 udlandet	
oprettet	 specialeklinikker	 til	patienter	med	ADPKD.	Nyresygdomme	
på	AUH,	har	fået	en	privat	bevilling	til	at	oprette	en	klinik	med	særlig	
fokus	på	ADPKD.	Herved	har	vi	nu	mulighed	for	at	oprette	Danmarks	
første	specialiserede	klinik	for	patienter	med	ADPKD.	En	systematisk	
evaluering	af	klinikken	skal	danne	baggrund	for	at	afgøre,	om	der	 i	
Danmark	 er	 basis	 for	 at	 drive	 specialiserede	 klinikker	 for	
komplicerede	patienter	med	ADPKD	med	mulighed	for	forskning	og	
ny	behandling.	

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

Projekt A: 
• Sikre fortsat fokus og kompetenceudvikling af afdelingens 

læger og sygeplejersker indenfor PD
• Implementering af ny viden og behandling
• Undervisning af yngre læger (YL) på afdelingen og 

hoveduddannelseskurser.
• Samarbejdsmøder med sygeplejersker tilknyttet PD i 

ambulatoriet – fælles læring, formidling af ny viden, 
opfølgning på komplikationer. Planlangt til 6 gange om året.

• Der sættes særligt fokus på nystartede patienter, hvor der er 
flest komplikationer. Ansøger er med i en arbejdsgruppe på 
afdelingen, der ser på hvilke ændringer i forhold til 
arbejdsgange.

• Samarbejde med urologerne, der anlægger PD-katetre, om 
kapacitet og prioritering – underudarbejdelse som punkt i 
ovennævnte arbejdsgruppe.

• Børne PD, udføres i tæt samarbejde med pædiaterne med 
subspeciale i børnenefrologi, diætist og barnets forældre.

• Det er i forvejen aftalt at undertegnet primært tager sig af 
børn, der skal til at opstarte i eller er i PD behandling, med 
opbakning af overlæge. Dette er for at sikre optimal 
oplæring og sikre kompetenceudvikling.

• I perioden skal der skal udarbejdes en opdateret instruks om 
børne PD, og øvrige PD-instrukser til voksne.

• Forskningsprojekter: Assisteret PD, bruges i Danmark. 
Opgørelse af data fra Landspatient Registreret, med 
publikation i udenlandsk tidskrift. 1) a) Opgørelse af outcome i 
forhold til behandling af PD associeret peritonitis. b) Opgørelse 
af patienter skiftet fra peritonealdialyse til hæmodialyse på 
grund af peritonitis.  a og b planlægges i samarbejde med 
yngrelæger, med publikation af data. 2) Hurtigt diagnose af 
peritonitis. igangværende projekt i samarbejde med klinisk 
biokemisk,

• Deltagelse i nationale møder og internationale konferencer om 
peritonealdialyse eks. EuroPD og ISPD

• Ophold på anden nefrologisk afdeling i udlandet ila 2023, med



fokus på peritonealdialyse. Eks Hammersmith i London. 
Projekt B:  
• Oprette og drive specialeklinik indenfor ADPKD, til vurdering af

både nyhenviste og af afdelingen kendte patienter med
ADPKD. Dertil vil klinikken kunne se patienter henvist fra
andre Nefrologiske afdelinger i landet, efter henvisning.

• Indhente tilladelser og oprette database til registrering af
kliniske data

• Udforme spørgeskema til patienter om oplevede
komplikationer

• Udforme struktureret journaloptag/notat til ADPKD
• Vurdering af patienter med uafklaret cystenyresygdom
• Afdække følgesygdomme og komplikationer hos patienter med

kendt ADPKD
• Koordinerer samarbejde med relevante specialer; smerte,

infektion, urologi, genetik og andre specialer, der findes
relevante

• Undervise patienter (eks gennem Nyreforeningen) og fagfolk
(eks Dansk Nefrologisk Selskabs møder)

• Kort udlandsophold med henblik på læring og
erfaringsudveksling

• Udarbejdelse af instrukser til afdelingsbrug
• Formålet med klinikken er tillige at kunne deltage i

forskningsprojekter både nationale og internationale.
• Efter endt projektperiode af selve ADPKD-klinikken udarbejdes

en evaluering,	 der	 danner	 baggrund	 for	 en	 vurdering	 af
klinikkens	 fortsatte	 behov	 og	muligheden	 for	 at	 formalisere	 en
højt	 specialiseret	 funktion	 inden	 for	området,	der	kan	modtage
henvisninger	 og	 styrke	 behandlingen	 af	 patienter	 med	 ADPKD
både	lokalt	og	nationalt.

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

Afdelingslæge	 indgår	 i	 sammenarbejde	 med	overlæge	og	de	øvrig	
PD	team	for	projekt	A	og		overlæge	for	projekt	B.	

B4 I hvilken periode kører 
forsøget?  

Projekt	A:	1.	Januar	2022	og	31.	december	2023	
Projekt	B:	Januar	2022	(selve	klinikken	fra	1.	april	2022)	til	31.	marts	
2023.	 Endelig	 beslutning	 om	 klinikken	 herefter	 skal	 fortsætte	
besluttes	efter	en	vurdering	af	de	opnåede	resultater.	Således	er	det	
muligt	 at	 klinikken	 og	 dermed	projektet	 fortsætter	 efter	 31.	marts	
2023.	 Uanset	 udfærdiges	 en	 evaluering,	 der	 forventes	 at	 tage	 3	
måneder.	Det	vil	sige	mulig	slut	projekt	30.	juni	2023.		

B5. Organisering Afdelingslægen indgår for hvert projekt i teamsamarbejde med, 
de respektive overlæger, der arbejder med subspecialet i 
afdelingen. Der ved opnås faglig sparring og supervision fra mere 
erfaren overlæge.	 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 – 
35.000 eller 50.000 kr.) – 

Der søges om fast tillæg på 50.000 kr/år + resultatløn 



tildeles den ansvarlige afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1. januar 2022

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

31. december 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge 

D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




