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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

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

Aarhus Universitetshospital /Børn og Unge 

Bronkoskopi af børn - faglig specialist, herunder udbygning af højt 
specialiseret funktion samt forskning 

Børnebronkoskopi: Varetagelse af højt specialiseret funktion og 
bidrag til udbygning af den højt specialiserede funktion ved at 
etablere et nyt set-up med kryo-biopsier på børn samt samtidig 
opgørelse af data for børnebronkoskopier i samarbejde med 
anæstesiologer. 
1. Faglig specialist
Bronkoskopi på børn udføres som led i højt specialiseret 
funktion (udredning og behandling) og udføres selvstændigt 
af afdelingslæge.

 indgår som eneste afdelingslæge i varetagelse af den 
højt specialiserede funktion sammen med overlæger. 

Den højt specialiserede funktion skal udbygges med 
bronkoskopiske kryo-biopsier på børn. Dette foretages ikke 
aktuelt på AUH. Afdelingslæge er med i udviklingen og 
etableringen af dette nye højt specialiserede set-up på 
Børn og Unge, AUH sammen med overordnet ansvarlig 
overlæge. Dette nye set-up planlægges i 
samarbejde med thoraxkirurger, lungemedicinere og 
anæstesiologer. 
Transbronkiale biospier hos børn er vanskelige pga. små 
forhold i luftvejene. Med det kommende kryo-setup vil det 
være muligt at få biopsier af diagnostisk kvalitet, hvilket er 
et vigtigt skridt i udredning af lungebørn inden for den højt 
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specialiserede funktion. Alternativet, uden et kryo set-up, er 
thoraxkirurgiske lungebiopsier via thorakotomi, hvilket er en 
væsentligt mere omfattende procedure. Børn med sjældne 
og alvorlige lungesygdomme vil derfor fremadrettet kunne 
profitere af et mere skånsomt set-up ved kryobiopsier. 

2. Forskning, børnebronkoskopi i samarbejde med 
børneanæstesi.
Aktuelt opgøres data for de sidste 10 års børnebronkoskopi, 
både i forhold til fund ved bronkoskopien (dynamiske fund, 
anatomiske fund, BAL, børstebiopsier mm) samt 
anæstesiologiske date. Dette projekt er et samarbejde 
mellem anæstesiologer på OP-ØST (børneoperationsgangen), 
AUH, specialestuderende samt             og                 .
Dynamisk bronkoskopi indebærer en bronkoskopi udført 
under anæstesi uden brug af muskelrelaxantia og med 
noninvasiv luftvejshåndtering (ingen intubation, larynxmaske 
eller lignende). Dynamisk bronkoskopi er en udbredt metode, 
som er praktiseret på international plan, og på AUH har man 
foretaget disse på Børn og Unge siden 2011. Den empiriske 
erfaring i denne periode er, at de behandlede børn får langt 
færre komplikationer efter bronkoskopien sammenlignet med 
tidligere publikationer og erfaringer med børn, der 
bronkoskoperes i generel anæstesi. Proceduren kræver 
særlige kompetencer hos anæstesien som følge af dels 
dynamisk anæstesi, dels "non-invasiv anæstesi". Der er ikke 
tidligere publiceret data indenfor dette område i Danmark, og 
der findes kun få internationale publikationer.

Hvad har I konkret aftalt? 
Der er aftalt et tillæg på 50.000 kr. til       for hendes rolle som 
faglig specialist, herunder udbygning af højt specialiseret 
funktion i form af kryo-biopsier samt ny forskning med 
opgørelse af stor datamængde udgående fra AUH 

-Vi fraviger ikke overenskomstens arbejdstidsregler

B3. Deltagerkreds                           afdelingslæge, Børn og Unge, AUH.                        
(hvem indgår?)   

B4 I hvilken periode kører           Marts 2022 -December 2023 
forsøget? 
85. Organisering Projektet er forankret i Børn og Unge, AUH 
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B6. Økonomi 50.000 

(Tillægsstørrelse 20.000 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.03.2022 

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 






