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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål 

B2. Beskrivelse 

AUH, Psykiatrien, Afdeling for Depression og Angst, Klinik for 
Bipolar Sygdom 
Faglig specialist med særligt fokus på kvalitetssikring af et 2-årig 
behandlingstilbud for patienter med nydiagnosticeret bipolar 
sindslidelse. 

Der er oprettet et intensivt udrednings- og behandlingstilbud til 
patienter med nydiagnosticeret bipolar affektiv sindslidelse i klinik 
for bipolar sygdom med titlen; "Tidlig Indsats til Bipolar Sygdom" 
(TIBIS). Forløbet strækker sig over 2 år for den enkelte patient, og 
der forventes et patientflow på ca. 125/år. Der er er løbende 
inklusion. 
Alt personale i klinik for bipolar sygdom, AUH er involveret i 
behandlingstilbuddet dvs. sygeplejersker, læger, sekretærer samt 
ca. 10 medicinstuderende. 
TIBIS er allerede implementeret, men endnu ikke i sin endelige 

udgave. Der skal bl.a. indføres kvalitetssikring, og på sigt et 
tilknyttet forskningsprojekt. Kvalitetssikring omfatter bl.a. 
indførelse af regelmæssig, standardiseret, monitorering af 
patienternes psykiske symptomer og medicinbivirkninger ved 
hjælp af bl.a. spørgeskemaer - klinikerratede såvel som 
selvrapportering. En systematisk vurdering af patienternes 
psykiske symptomer ved brug af validerede redskaber vil styrke 
behandlingsindsatsen for den enkelte samt være et m�I for 
kvalitetssikring. 
Afdelingslægen vil primært være tovholder/koordinator i 
forhold til implementeringen af kvalitetssikringen, nedenfor 
er skitseret nogle af opgaverne: 
a. Bestemmelse af hvilke spørgeskemaer/ratingsscales der skal
indgå i TIBIS forløbet inkl. oversættelse af de spørgeskemaer, der



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 
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ikke findes på dansk (oversættelsen sker ud fra internationale 
guidelines). 
b. Løbende oplæring af medicinstuderende ca. 10 personer i brugen
af de klinikerratede spørgeskemaer, der skal indgå i det 2-årige
forløb samt lave en Instruks i forhold til, hvordan de håndtere
selvmordstruede patienter.
c. Pilottestning og implementering af et screeningsprogram for
hepatitis/hiv, da patienter med bipolar affektiv sindslidelse er i øget
risiko for smitte.
d. Pilottestning af kvalitetssikringsprogrammet og evt. justeringer
undervejs.
e. Oplære relevant klinisk personale (primært sygeplejersker) I
brug af specificerede spørgeskemaer til monitorering af psykiske
symptomer.
f. Have en koordinerende rolle I forb. med oprettelse af diverse
SFI'er i EPJ til brug for indtastning af kvalitetssikringsmålene.

Derudover varetageralmindeligt klinisk arbejde tilknyttet 
behandlingstilbuddet. 

 vil som følge af projektet få erfaring med kvalitetssikring 
samt udvikle ledermæssige/organisatoriske færdigheder og 
kompetencer. 

Succeskriterierne er at få indført kvalitetssikring samt på sigt at få 
tilkoblet et forskningsprojekt. 

Den lokale afdelingsledelse har i samarbejde med       ansvaret 
for at projektet gennemføres. 

B4 I hvilken periode kører 1.1.2022 til 31.12.2023. 
forsøget? 

BS. Organisering 

B6. Økonomi Der ansøges om et funktionstillæg på 35.000 kr. 
(Tillægsstørrelse 20.000 - Funktionstillægget bortfalder automatisk ved forsøgsperiodens 
35.000 eller 50.000 kr.) - udløb pr. 31.12.2023 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 
Der ansøges om 
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I C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

. C.2. Dato for forsøgets opstart 1.1.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.23 
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
25/3-202i 

r 

' 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 
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