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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

for 

Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk afd. 

Fremtidens nyretransplantationer - Er der en kirurg til stede? 

Ledende overlæge 
Transplantationsansvarlig overlæge 

Nyretransplantation er et højtspecialiseret område med en høj grad 
af tværfaglig involvering, hvor det gode patientforløb er afhængigt 
af et godt samarbejde afdelingerne imellem. 
To af de centrale afdelinger på AUH er Nyremedicin, der varetager 
behandlingen før og efter transplantation samt Urinvejskirurgi, der 
varetager det operative indgreb, vurderingen af egnetheden hertil 
samt håndtering af eventuelle kirurgiske komplikationer 
efterfølgende. 

Vores fælles mål er, at flest muligt patienter transplanteres med 
bedst muligt resultat. Med baggrund i den forskellige faglige 
indgangsvinkel afholdes allerede korte tværfaglige konferencer 
hvor patienter gennemgås og vurderes. 
Der er et stort behov for yderligere at styrke det tværfaglige 
samarbejde og sikre udviklingen fremadrettet, så der sikres det 
bedst mulige resultat af de transplantationer der udføres. 

Projektet vil udover at komme patienterne til gavn også bidrage 
væsentligt til at styrke afdelingslægens organisatoriske evner samt 
faglige kompetencer inden for nyretransplantation. 

- Ved tværfaglige Mortality og Morbidity eftermiddagsmøder
vil man gå i dybden med de komplekse patientforløb og
fremsøge forbedringstiltag der efterfølgende kan
implementeres.



B3. Indhold (hvad 
aftalt?) 
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- Det tværfaglige ambulatorium, hvor der er mulighed for
tilstedeværelse af både nyremediciner og urinvejskirurg skal
udvikles så samarbejdet fremmes og de rigtige patienter
udvælges hertil. Endvidere skal der undersøges hvad
mulighederne er for på patientniveau at intervenere endnu
tidligere i forhold til fx vægt og åreforkalkning som kan være
de vigtigste årsager til en patient ikke kan transplanteres.
(prehabilitation).

- For at hindre forsnævring på urinlederen, indsættes et tyndt
plastik kateter (jj kateter) under operationen. Det skal være
der i 4 uger- inden det fjernes via et plastikrør med magnet
eller ved hjælp af en lille kikkert. Dette varetages aktuelt af
nyremedicinsk sygeplejerske med hjælp fra en
urinvejskirurgisk speciallæge. Dette er uhensigtsmæssigt og
projektet stiler derfor mod at implementere og optimere nye
arbejdsgange der optimerer patientforløbene og sikrer den
bedste udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.

- Som en del af projektet planlægges også et
udvekslingsophold på UMCG transplantationscenter i
Groningen, hvor formålet dels er videreudvikling af
afdelingslægens kirurgiske færdigheder, men også
erfarings!-fdveksling af arbejdsgange der fremmer
samarbejde på tværs af specialer og styrker det gode
patientforløb.

er 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 

Afdelingslægen vil have en nøglerolle som koordinator og er 
ansvarlig for at drive og udvikle nyretransplantationsområdet set 
fra et kirurgisk perspektiv. Dette inkluderer: Organisere møder, 
videreudvikle organisering af fælles ambulatorium og håndtering af 
jj katetre samt organisere og etablere af forskningssamarbejde, 
lokalt nationalt og internationalt. 
Urinvejskirurgi: 
Afdelingslæge, ph.d., FEBU, klinisk lektor, 

Projektet er ledelsesmæssigt forankret hos ledende overlæge 
og transplantationsansvarlig overlæge. 

Maj 2022-december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
{Tillægsstørrelse 20.000 -

          er tovholder og ansvarlig for projektet med 
regelmæssig sparrinq fra de øvrige parter. 
Højt fast tillæg på 50.000 kr. pr år i projektperioden + 

resultatløn 0%. 
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 



I Uddybende bemærkninger:

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12.2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 31/3 2022

Leder
-�. 

I D. Aftalen er godkendt

Dato

ForYL

01.05.2022

31.12.2023

Afdelingslæge 
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