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B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Aarhus Universitets Hospital, Børn og Ungeafdelingen 

Brobygger for Transitions og ungdomsmedicin 

1. At øge kendskabet på hele AUH til de nye nationale retningslinjer for
"Anbefalinger for transition fra børne- og ungeområdet til

voksenområdet i sygehusregi" således at anbefalingerne kan

implementeres

2. At etablerer ungdomsvenlige forløb og transitionsprogrammer

Sundhedsstyrelsen udgav i 2020 en retningslinje for " Anbefalinger for transition fra 

børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi. 

Børn og ungeafdelingen har siden arbejdet med at et indfører ungevenlige forløb og 

transitionsprogrammer inden for alle relevante subspecialer. Dette kræver at der er 

opdateret viden på området i hele børn og ungeafdelingen og samarbejde mellem 

voksenspecialerne og de pædiatriske subspecialer. 

På børn og ungeafdelingen er der etableret en gruppe af medarbejdere bestående 

af relevante faggrupper. Der er udformet et undervisningsprogram om 

ungdomsmedicin og der er afviklet ca 3 kurser halvårligt gennem de sidste 2 år 

således at relevante medarbejdere i Børn og Unge og enkelte fra øvrige specialer 

på AUH har gennemført. 

Der mangler at få formidlet viden og engageret medarbejdere fra 

voksenspecialerne som skal modtage de unge voksne patienter. Dette vil kunne 

gøres ved at fortsætte undervisningsrækken for hele AUH. 

Der er behov for at følge op på processen med etablering af ungevenlige forløb i 

børn og unge regi, herunder evaluering af de forhindringer tidligere deltagere har 

mødt ved omsættelse af teori til praksis. 



83. Indhold (hvad er aftalt?)
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For nuværende varetages den lægefaglige del af projektet af         inden for den 

nuværende ansættelse. 

Der er behov for klar kommunikation og vidensdeling som brobygger mellem alle 

samarbejdspartnerne. Det ønskes at ansøger deltager i dette arbejde for at styrke 

for behandlingen af denne patientgruppe. 

For at sikre ordentlig mulighed for kommunikation og samarbejde har vi aftalt at 

ansøger. 
- Deltager i gruppen for Ungdomsmedicin og transition på børn og

ungeafdelingen
- Underviser på kurset "Ungdomsmedicin og transition"
- Er ansvarlig for at være fagligt opdateret på området

For at ovenstående kan realiseres forpligter afdelingen sig til at ansøger får 

prioriteret tid til ovenstående. 

For at projekter er tolket som vellykket forventes det at ansøger ved projektets 

afslutning har afholdt undervisning, medvirket til at AUH lever op til "Anbefalinger 

for transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi", at der 

er beskrevet og etableret ungeforløb i 80% af subspecialeme. 

83.Deltagerkreds (hvem indgår?)       (ansøger)   (Ledende overlæge med ansvar

for projektet) 

84 I hvilken 

forsøget? 

periode kører 1 april 2022 til 31 december 2023 

85. Organisering

86. Økonomi

(Tillægsstørrelse 20.000 - 35.000

eller 50.000 kr.) - tildeles den

ansvarlige afd.læge

Uddybende bemærkninger:

Projektet er organiseret ved afd.   i samarbejde med Udviklingssygeplejesker  og   

samt socialrådgiver. Der er kapacitet til at ansøger kan dedikere sin tid som 

skitseret ovenfor og ansøger er allerede involveret i projektet og har gennemført 

kursusrække, så det er forventeligt at ovenstående er realistisk at opnå. 

Afdelingen anbefaler at ovenstående tildeles et tillæg på 50.000 kr. 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023



m1dt 
regionmidtjylland 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 28/3-2022 

Afdelingslæge 
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O. Aftalen e, godkendt

Dato 
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