Hospital

1. Udsat aktivitet,
der skal afvikles
(overskrift)

RH Randers

Ultralydsskanninge
r Røntgen og
Skanning

RH Randers

2. Bevilling der
ønskes til
afvikling af udsat
aktivitet (i 1000
kr.) Min. 50.000
kr.

3. a. Beskriv overordnet hvilken
aktivitet, der skal afvikles.

3. b. Beskriv hvordan
afviklingen vil foregå.

3 .c. Beskriv
hvordan der følges
op på afviklingen af
den udsatte
aktivitet.

450 Afvikling af ultralydsskanninger på 1000

Undersøgelserne vil blive afviklet i
forlængelse af normal dagtid på
hverdage eller som hele
dagsprogrammer i weekender.
Undersøgelserne foretages af
speciallæger og afviklingen
forudsætter, at der honoreres med
takst for frivilligt ekstraarbejde.
Indkaldelser m.v. afvikles inden for
hospitalets egen driftsramme.

Afviklingen vil kunne
følges løbende i RISbookingerne udført
som ambulante efter kl
15 på hverdage samt i
weekenderne.
Endvidere vil det kunne
ses på ventetiden for
nyhenviste som vil
falde i forhold til
niveauet i 2020/2021

DEXAskanninger(knogle
mineral/osteoporos
e-skanninger)

640 DEXA- skanninger er aflyst både under

Undersøgelserne vil blive afviklet
med en udvidet åbningstid på
hverdagsaftener og/ eller
weekenddagvagter i en periode på
ca. 7 måneder. I ferieperioder i
almindelig dagtid. Afviklingen sker
ved midlertidig ansættelse til
dækning for eksisterende personale,
der skal varetage specialfunktionen.

Afviklingen vil kunne
ses på flere
undersøgelser efter kl.
15:00 på hverdage og
undersøgelser i
weekender. I
ferieperioder vil
omfanget af
undersøgelser blive
øget i almindelig
dagtid.

RH Randers

Ambulant aktivitet i
Klinik for
Kvindesygdomme,
Regionshospitalet
Randers

360 Der er tale om nyhenviste og patienter,

Den ambulante kapacitet øges ved:
- Udvidet åbningstid på udvalgte
hverdage fra 15.00-18.00
- Ambulatorier placeres i dagtid i
weekender.

RH Randers

Lever-MaveTarmklinikken,
Medicinsk afdeling,
Regionshospitalet
Randers.

382 Lever-Mave-Tarmklinikken har pr. medio

RH Randers

Hjerteklinik,
Medicinsk afdeling,
Regionshospitalet
Randers.

patienter henvist fra både praksis og
kliniske afdelinger på RRA.
Der er tale om en forventet pukkel i 2022,
idet der ikke er kapacitet hos private
leverandører for vores patienter og vil
være med til at reducere ventetiden og
opretholde udredningsretten. Niveauet
svarer til det stigende behov, der er set i
2020 og 2021.

første og anden COVID-bølge i både 2020
og 2021 samt under sygeplejekonflikten
2021. P.t. er der en pukkel på ca. 1350
skanninger, som ikke kan afvikle inden for
normal åbningstid. Skanningerne udføres
af radiografer og beskrives derefter af
radiografer med særlige kompetencer til
dette.

der allerede er i et behandlings- eller
kontrolforløb for en gynækologisk lidelse.
Fordelingen er ca. 2/3 nyhenviste og 1/3
kontroller.

Pr. 28. marts 2022 er
der 245 ventende
patienter i forskellige
underkategorier, som
alle ønskes set hurtigst
muligt og gerne inden
Det er forudsat, at personalet i
1. oktober 2022.
Klinik for Kvindesygdomme deltager Forventeligt ville dette
via FEA/Fleksibilitetsaftaler. Her ud kunne afvikles ved
over involverer aktiviteten Patologi 15 ambulatorier på
(biopsier) og Blodprøver og Biokemi lørdage/søndage (165
ptt.) og 12
(blodprøver og analyser). Det
involverede personale er læger,
aftenambulatorier fra
sygeplejersker, lægesekretærer og 15.00-18.00 (80 ptt).
Opfølgning sker
bioanalytikere.
således på baggrund af
opfølgning på antal
patienter i de angivne
tidsrum.

Den ekstra aktivitet afvikles ved
april ca. 450 ventende kontroller, som
hjælp af forlængede programmer,
afvikles fra efter påsken indtil udgangen af ca. 2 gange om måneden til en
2022.
kapacitet på ca. 27 kontroller per
gang. Programmerne bemandes af
læger, sygeplejersker og
sekretærer. Personalet honoreres
efter gældende FEA aftaler.

2.462 Hjerteklinikken afvikler ca. 1.200 ekstra

ambulante kontroller som følge af
nedlukninger, samt øget antal
henvisninger. Deraf ca. 320 kontroller er
afviklet fra januar til april. Rest på 870
kontroller afvikles inden udgangen af året.

Afdelingen har oprettet ekstra
kapacitet i weekend, samt
forlængede programmer i hverdage
til pukkelafvikling fra 1. januar til
medio december. Der forventes
afviklet mellem 22-31 kontroller
ugentligt. Programmerne bemandes
med læge og lægesekretær.
Besøgene i weekend afleder
sygeplejebesøg ugen efter, som
afvikles med forlængede
programmer. Personalet honoreres
efter gældende FEA aftaler.

446 Lungeklinikken har pr. medio april ca. 450 Den ekstra aktivitet afvikles ved

RH Randers
Lungeklinik,
Medicinsk afdeling,
Regionshospitalet
Randers.

ventende kontroller, som afvikles fra efter hjælp af forlængede programmer,
påsken indtil udgangen af 2022.
ca. 2 gange om måneden til en
kapacitet på ca. 36 kontroller per
gang. Programmerne bemandes af
læger, sygeplejersker og
sekretærer. Personalet honoreres
efter gældende FEA aftaler.

Den ekstra aktivitet
forventes at ligge i
forlænget åbningstid
fra 16-19

Den ekstra aktivitet
forventes primært at
ligge i weekend, en
mindre del i forlænget
åbningstid i hverdage.

Den ekstra aktivitet
forventes at ligge i
forlænget åbningstid
fra 15.30-19.30

HE Vest

tale om patienter på venteliste, som Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
Lungeklinik, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet
225 Der er Randers.
alle skal have en kontakt med fysisk
fremmøde.

ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udgiften er
beregnet med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem flytteugerne,
hvorefter vi opjusterer igen.

Formålet er at
nedjustere ventelisten
på ambulante
ørenæsehals patienter.
Der er aktuelt 268 på
venteliste

Opfølgning på projektets fremdrift
sker ved opgørelse af aktiviteten på
de ekstra ambulatoriedage via
tjenestekode P. Ved opgørelsen
sikres, at der ikke sker
sammenblanding med
senfølgeaktivitet for patientgruppen,
i fald senfølgeaktiviteter relteret til
gruppen afregnes via anden
bevilling.

HE Vest

Ambulante svimle
patienter inden for
Øre-næse-hals
specialet

106 Der er tale om patienter på venteliste, som Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
alle skal have en kontakt med fysisk
fremmøde.

ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udgiften er
beregnet med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem flytteugerne,
hvorefter vi opjusterer igen.

Formålet er at
nedjustere ventelisten
på ambulante
ørenæsehals patienter.
Der er aktuelt 32 på
venteliste

Opfølgning på projektets fremdrift
sker ved opgørelse af aktiviteten på
de ekstra ambulatoriedage via
tjenestekode P.

HE Vest

Ambulante øre
patienter inden for
Øre-næse-hals
specialet

300 Der er tale om patienter på venteliste, som Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
alle skal have en kontakt med fysisk
fremmøde.

ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udgiften er
beregnet med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem flytteugerne,
hvorefter vi opjusterer igen.

Formålet er at
nedjustere ventelisten
på ambulante
ørenæsehals patienter.
Der er aktuelt 270 på
venteliste

Opfølgning på projektets fremdrift
sker ved opgørelse af aktiviteten på
de ekstra ambulatoriedage via
tjenestekode P.

HE Vest

HE Vest

Ambulante
halspatienter inden
for Øre-næse-hals
specialet

Øre-NæseHalsafdelingen,
Høreklinikkerne
Viborg og
Holstebro

550 Der er tale om patienter på venteliste, som Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
alle skal have en kontakt med fysisk
fremmøde.

ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udgiften er
beregnet med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem flytteugerne,
hvorefter vi opjusterer igen.

Opfølgning på projektets fremdrift
sker ved opgørelse af aktiviteten på
de ekstra ambulatoriedage via
tjenestekode P. Ved opgørelsen
sikres, at der ikke sker
sammenblanding med
senfølgeaktivitet for patientgruppen,
i fald senfølgeaktiviteter relteret til
gruppen afregnes via anden
bevilling.
Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udgiften er
beregnet med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem
flytteugerne,
kommer
primært til at
120 Der er tale om ca. 100 patienter, alle med Aktiviteten
fysisk fremmøde.
foregå i weekender eller
eftermiddage efter normal
åbningstid over 6 uger i perioden
uge 8 – 13. Ansøgningen inkluderer
brug af overarbejdsbetaling.

Formålet er at
nedjustere ventelisten
på ambulante
ørenæsehals patienter.
Der er aktuelt 227 på
venteliste

Der følges op ved
opgørelse af aktiviteten
på de ekstra
ambulatoriedage/week
ender, samt ved
reduktion af
ventelisten, som er
steget som følge af
Opfølgning på projektets fremdrift
sker ved opgørelse af aktiviteten på covid-19.
de ekstra ambulatoriedage via
tjenestekode P.

HE Vest

Urinvejskirurgi, RH
Gødstrup

508 Der er tale om ca. 96 operationer i generel Aktiviteten kommer til at foregå ved Der følges op ved

HE Vest

Pukkelafvikling af
ambulatorie
undersøgelser på
Øjenområdet

650 Projektet omfatter 300 ambulante

HE Vest

Flavour patienter,
tab af lugte- og
smagssans

1.026 Der er tale om patienter på venteliste, som Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra

Formålet er at
nedjustere ventelisten
på tabt smags- og
lugtesans. Der er
aktuelt 101 på
venteliste

HE Vest

Demenspatienter,
udredning

1.416 Ambulante udredninger af patienter på

Aktiviteten vil foregå med 2 ekstra
ambulatoriedage ugentlig (onsdag
efter almindelig dagarbejdstid og
lørdage), startende d. 6. maj 2022.
Der trækkes på eksisterende
personale, som kommer ind på
fridage og afspadseringsdage.
Udgiftsberegningen er derfor
inklusiv honorering af merarbejde,
FEA osv. jfr. de overenskomster
som er gældende for det
medvirkende personale.

100 patienter.

Gruppeseminar afholdes som 3
timers seminar kl. 15:00-18:00
Ressourceforbrug pr seminar er:
- Sygeplejersketimer = 3 timer, 30
minutter.
- Lægetimer = 1 time, 30 minutter.
- Lægeseketær = 1 time, 20
minutter

Håndoptælling af
seminardage.

anæstesi fordelt over 13 uger.

undersøgelser i form af diabetes
kontroller, viktrektomi kontroller, skele
patienter, eksterne kontroller, glaukom
kontroller, mulige amd kontroller også.

alle skal have en kontakt med fysisk
fremmøde.

venteliste, som alle skal have en kontakt
med fysisk fremmøde. Til udredningerne
medvirker læger, plejepersonale,
neuropsykologer til en andel af
patienterne, samt sekretærer. Derudover
skal der foretages billeddiagnostik og
biokemiske ydelser.

udvidelse af aktiviteten på 2 fulde
opgørelse af aktiviteten
operationslejer med i gennemsnit 4 på de ekstra OP dage.
patienter pr. leje, mandag og
onsdag i dagtid i perioden 1. april –
30 juni i alt 24 dage.
Et OP leje koster 17.000 kr. pr. dag
eksklusiv læge.

Aktiviteten afvikles på hverdage i
tidsrummet kl. 15.30 til kl. 18:00, i
weekender fra 8-15:30, samt
hverdage hvor læger kaldes ind på
FEA. Afregningen bliver efter aftale
om frivillig ekstra arbejde til
overarbejdsbetaling. Det forventes
at aktiviteten kan afvikles over ca.
12 uger i løbet af foråret /
forsommeren

ambulatorie dage, dvs. 7,4 x 2 pr.
mdr. Aktiviteten kommer primært til
at foregå i weekender. Udvidelsen af
åbningstiden er muligt, da der
ansættes ressourcer til at håndtere
aktiviteten. Udgiften er beregnet
med udgift pr. patient.
Pukkelafviklingen er allerede i
gangsat, vi forventer en mindre
nedgang igennem flytteugerne,
hvorefter vi opjusterer igen.

HE Midt

Ekstra
gruppeseminar
pba. indstillng til
Bypass operation

28 Kirurgi har afholdt ekstra seminar til

HE Midt

Ekstra lejer
21+22/12 sfa. obscanser-patienter
fra Horsens, jf.
udmelding fra SUPL
26/11-2021

38 HE Midt kører 2 ekstra lejer i uge 51 for at 21+22/12-2021 kører ekstra lejer

HE Midt

Udredning af
rygpatienter,
medicinsk rygklinik
i Silkeborg

patienter der er indstillet til Gastrik
bypass.
Seminar afholdes som gruppeseminar. På
grund af restrikstioner og afstandskrav,
har deltagerantallet være halveret og der
har været nødvendigt at afholdt ekstra
seminar. I gns. har deltaget 8 patienter pr.
seminar.
Ressourceforbruget for samme
opgaveløsning har således været langt
mere krævende end tidligere år. Det har af
hensyn til flow været nødvendigt at
afholde de ekstra seminar.

løse den tildelte ogpave med ekstra
koloskioper via Afdeling for
Folkeundersøgelser (AF) i Randers.

393 Udredninger af rygpatienter – ca. 200

patienter. Gerne inden sommerferien, men
måske trækker det ud.

Opfølgningen sker ved
at opgøre aktiviteten i
de angivne tidsrum på
specifikke dage, hvor
aktiviteten udføres.
Herudover forventes at
kunne ses et fald i
ventelisterne, såfremt
henvisningsniveauet
ikke stiger yderligere.

Opfølgning på
projektets fremdrift
sker ved opgørelse af
aktiviteten på de
ekstra
ambulatoriedage via
tjenestekode P.

AF i Randes har booket
patienterne på de
ekstra lejer. Der er
Speciallæge: 15 timer for 2 skopileje ikke andre indikatorer.
Sygeplejersker: 35 timer for 2
skopileje
Sekretær: 10,4 timer for 2 skopileje
Serviceassistent: 9,6 timer for 2
skopileje
med FEA takst.

Eftermiddage og lørdage.

Afviklingen vil kunne
følges i lønsystemet
ved hjælp af P-koden.

HE Midt

Pukkelafvikling i
sekretærgruppen
grundet meget
ekstra
administrativt
arbejde i
forbindelse med
COVID. Desuden
bruges
sekretærerne
ekstra i forbindelse
med andre
faggruppers
sygefravær.

136 Grundet nedenstående vilkår forudses, at

Notatskrivning,
dokumentation i
sekretærgruppen
Klinik for gigt og
bindevæv

fravilkår
patienter
med at
Grundettelefonopkald
nedenstående
forudses,
208 mange

et betydeligt antal notater vil hobe sig op
henover foråret 2022 (erfaringer fra
2021).

Afviklingen vil foregå på lange
eftermiddage og lørdage. Det
forventes at teamet skal bruge 13
ugentlige timer ekstra indtil
sommerferien.

Afviklingen kan følges
ved hjælp af P-koden i
lønsystemet.

Det forventes at kunne afvikles på
lange eftermiddage og lørdage. 20
timer ugentligt indtil sommerferien

Aktiviteten kan følges
ved hjælp af P-koden i
lønsystemet.

Det forventes at kunne afvikles på
lange eftermiddage og lørdage. 17
timer ugentligt indtil sommerferien
(2 klinikker)

Aktiviteten kan følges
ved hjælp af P-koden i
lønsystemet.

Det er ønskeligt af hensyn til tidstro
registrering, valide data,
patientsikkerheden samt for arbejdsmiljøet
at Diagnostisk Center – som er en meget
notattung afdeling – hele tiden sikrer at
være rettidig i dokumentationen.
Grundet:
• Vakante sygeplejestillinger
• Stort sygefravær i læge- og
sygeplejegruppen
• Covid-19-smitte i samfundet (patienter,
pårørende).
• Øget træk på bookingnøgleperson med
henblik på at sikre korrekt information i
indkaldelsesbreve til Diagnostisk Center's
patienter inkluderende relevant og aktuel
information vedrørende covidforholdsregler. (bl.a. ved suspendering af
UBR)
På baggrund af ovenstående vilkår opleves

HE Midt

et betydeligt antal notater vil hobe sig op
henover foråret 2022 (erfaringer fra
2021).

Det er ønskeligt af hensyn til tidstro
registrering, valide data,
patientsikkerheden samt for arbejdsmiljøet
at Diagnostisk Center – som er en meget
notattung afdeling – hele tiden sikrer at
være rettidig i dokumentationen.
Grundet:
• Vakante sygeplejestillinger
• Stort sygefravær i læge- og
sygeplejegruppen
• Covid-19-smitte i samfundet (patienter,
pårørende)
• 3 ud af 8 sekretærstillinger er vakant i
januar, februar og marts.

HE Midt

Notatskrivning,
dokumentation i
sekretærgruppen
Klinik for Mave- og
infektionssygdomm
e + Klinik for
Lungesygdomme,
Diagnostisk Center

På baggrund af ovenstående vilkår opleves
mange telefonopkald fra patienter med
henblik på aflysninger af tider, dermed
følger ombookinger, fremsendelse af
indkaldelsesbreve igen, omregistreringer.
udebliver grundet
for
Grundet nedenstående
vilkårfrygt
forudses,
at
181 Patienter
et betydeligt antal notater vil hobe sig op
henover foråret 2022 (erfaringer fra
2021).
Det er ønskeligt af hensyn til tidstro
registrering, valide data,
patientsikkerheden samt for arbejdsmiljøet
at Diagnostisk Center – som er en meget
notattung afdeling – hele tiden sikrer at
være rettidig i dokumentationen.
Grundet:
• Vakante sygeplejestillinger
• Stort sygefravær i læge- og
sygeplejegruppen
• Covid-19-smitte i samfundet (patienter,
pårørende).
• Øget træk på bookingnøgleperson med
henblik på at sikre korrekt information i
indkaldelsesbreve til Diagnostisk Center's
patienter inkluderende relevant og aktuel
information vedrørende covidforholdsregler. (bl.a. ved suspendering af
UBR)
På baggrund af ovenstående vilkår opleves
mange telefonopkald fra patienter med

HE Midt

Notatskrivning,
dokumentation i
sekretærgruppen i
Hjerteklinikken, DC

104 Grundet nedenstående vilkår forudses, at
et betydeligt antal notater vil hobe sig op
henover foråret 2022 (erfaringer fra
2021).

Det forventes at kunne afvikles på
lange eftermiddage og lørdage. 10
timer ugentligt indtil sommerferien.

Aktiviteten kan følges
ved hjælp af P-koden i
lønsystemet.

Det er ønskeligt af hensyn til tidstro
registrering, valide data,
patientsikkerheden samt for arbejdsmiljøet
at Diagnostisk Center – som er en meget
notattung afdeling – hele tiden sikrer at
være rettidig i dokumentationen.
Grundet:
• Vakante sygeplejestillinger
• Stort sygefravær i læge- og
sygeplejegruppen
• Covid-19-smitte i samfundet (patienter,
pårørende)
På baggrund af ovenstående vilkår opleves
mange telefonopkald fra patienter med
henblik på aflysninger af tider, dermed
følger ombookinger, fremsendelse af
indkaldelsesbreve igen, omregistreringer.
Patienter udebliver grundet frygt for
coronasmitte.

HE Midt

HE Midt

Skopier og
gastroskopier, ca.
195 patienter.
Reumatologi –
Klinik for gigt og
bindevæv
Diagnostisk Center.
700 patienter

af vakante
sygeplejestillinger
39 baggrund
ekstra skopilejer
på udvalgte
hverdage Ekstra lejer på hverdage.
400 På
fra uge 1 - 23

Afvikling af patienter på venteliste til
udredning, kontrol og behandling.

Fomentligt både lange dage og
lørdage.

Aktiviteten følges ved
hjælp af P-koden i
lønsystemet.

680
HE Midt

Udredning af neurologi patienter – bl.a.
demensudredning. Der er ansat to N-fys.
assistenter i tidsbegrænsede stillinger til
opgaven, som dermed løses til almindelig
løn (ikke FEA).

Neurologi udredningspatiente
r

Almindelig dagtid, da der er ansat
ekstra personale til opgaven.

Der er meget lang ventetid på udredning –
pt. 72 uger.

676
HE Midt

Aktiviteten kan følges i
bookingsystemet, da
alt bookes til de to
ekstra ansatte.

Projektet udreder 740 patienter.
Udredning af alle neurologiske sygdomme, Ekstra spor
fraset hukommelses- og søvnsygdomme.
(211 patienter)

Neurologisk
forundersøgelse
(Neurologi, HEM)
666

HE Midt

Hukommelsesklinik
(Neurolog, HEM)

Afviklingen følges ved
hjælp af P-koden i
lønsystemet.

Ekstra spor og forlænget spor
Patienter som er i medicinsk behandling,
som jf. national behandlingsvejledning skal
følges op efter opstart af behandling. De
skal følges op ifht. evt. justering af
behandling og ifht. en evt. afslutning til
privatpraktiserende læge.

Følges med P-koden i
lønsystemet
Følges med P-koden i
lønsystemtet

Det drejer sig om 113 udredningspatienter
og 180 kontroller

113 udredningspatienter og 180 kontroller

HE Midt

Skleroseklinik
(Neurologi, HEM)

HE Midt

Søvnklinik
(Neurologi, HEM)

857
313 Patienter som skal til kontrol for deres

behandling på MS.
Det drejer sig om patienter, som er
diagnosticerede, og som får tbl.
behandling eller infusionsbehandling med
et bestemt interval.
Der er nationale krav til, hvor ofte
patienterne i behandling skal følges op.

Forlænget spor, ekstra spor og
lørdagsambulatorie

Følges med P-koden i
lønsystemet

Ekstra spor, lørdagsambulatorier og Følges med P-koden i
øget aktivitet på eksisterende spor. lønsystemet
patienter som jf. national
behandlingsvejledning skal følges op efter Udvidelsen afvikles via Ekstra timer
efter alm. arbejdstid
opstart af behandling. Opfølgningen sker
med henblik på evt. justering af
behandling og evt. en afslutning til
privatpraktiserende læge.

2297,433 Udredning, behandling og kontroller af

I projektet indgår Ambuflex, pakning og
klargøring af ustyr samt ombytning af
apparater
Det drejer sig om 756 skemaer
710 patienter
Udskiftning af 1500 apparater. Der søges
ikke om midler til apparater, men til
mandetimer til at udskifte apparaterne.
Det tager en sygeplejerske ca. 45 min at
udskifte et apparat. Den 9/5 er der givet
forhåndsgodkende til en udvidelse af
proejktet med 10 udredninger ved læge +
10 kontroller ved læge

HE Midt

Neuromuskulær
klinik (Neurologi,
HEM)

331 Patienter, som er opstartet medicinsk

Ekstra spor eller forlænget spor

behandling efter de er udredt. De skal
følges op ifht. evt. justering af behandling
og ifht. en evt. afslutning til
privatpraktiserende læge eller
viderehenvisning til en evt. smerteklinik.

Følges med P-koden i
lønsystemet

Det drejer sig om 180 patienter

HE Midt

Patienter som er i medicinsk behandling
Ekstra spor eller forlænget spor
som jf. national behandlingsvejledning skal
følges op efter opstart af behandling.

Epilepsiklinik
(Neurologi, HEM)

Mentalretarderede patienter og
institutionspatienter, som har været udsat
pga. covid-19, hvis behandling er
kompliceret og svær at regulere.
Det drejer sig i alt om 190 patienter.

Følges med P-koden i
lønsystemet

349
HE Midt

Kvindesygdomme
og fødsler

Der vil kunne følges op
med P-koden.
Afviklingen vil foregå i forlængelse af Afviklingen følges
I forbindelse med reduktion af den kliniske dagarbejdstid hverdage 15-18 samt løbende på de til
lørdage 8-16.
projektet oprettede
aktivitet grundet COVID-19, er der i
klinikprogrammer.
perioden 1/6-2021 til 1/3-2022 tilkommet
1200 patienter, der venter på ambulant
fremmøde, heraf ca. 250 på højt
1.540 specialiseret niveau.
Der vil blive fulgt op på
Pukkelafviklingsprojektet inkluderer en
Aktiviteten vil blive afviklet på
række forskellige patientgrupper. Det er
lørdage eller aftenspor og inkluderer de enkelte grupper
Børn/GUCH, ARV, paceamb,
aflønning ved FEA og
som beskrevet ovenfor
og i vedlagte bilag
kolesterolpatienter, samt en bred gruppe fleksibilitetsaftaler.
af patienter der ikke kan defineres mere
præcist. I alt 475 patienter indgår i
projektet hen over 2022

230

Ventende
ambulante
patienter i Led- og
Bindevævssygdom
me, AUH
AUH
Hjertesygdomme Ambulante
patienter

AUH
AUH

Lungesygdomme ambulante
patienter

Gynækologiske behandlinger og kontroller, 5-6 dage med
samt urogynækologisk udredning,
eftermiddagsambulatorier.
behandling og kontrol. Udredning og
kontroller – ca. 170 patienter

787
630 Lungesygdomme har udelukkende en

pukkel på det ambulante område. Så der
er tale om pukkelafvikling på Astma/allergi
området, KOL og
hoste/åndenødsudredning og i Center for
Sjældne Lungesygdomme (interstitielle
lungesygdomme). I alt afvikles 196 ptt
over de næste 2 måneder.
Yderligere pukkelafvikling iværksættes i
resten af foråret og til efteråret.

Der er ind til videre planlagt
pukkelafvikling på hverdage fra
15.30 til 20.00 ved frivillig
merarbejde på FEA niveau. Der er
ind til videre planlagt pukkelafvikling
ind til sommerferien. Idet der er tale
om frivillige aftaler har
afdelingsledelsen vurderet, at
planlægning af pukkelafvikling i
efteråret skal vente til lige efter
sommerferien.

Aktiviteten foregår på
udspecificerede
hverdage i tidsrummet
fra 15.30 til 20.00. Der
er normalt ikke
aktivitet i dette tidsrum
for afdelingen og det er
dermed muligt at
monitorere på den
ekstra aktivitet for
lungesygdomme.

Afdelingsledelsen forventer at
gennemføre yderligere
pukkelafvikling i efteråret, denne er
dog ikke planlagt endnu, men vil i
omfang ligne nedenstående.

AUH

Neurofysiologiske
undersøgelser

AUH

Pukkelafvikling
Neurologi.

Der planlægges pukkelafvikling på
følgende dage.
Astma/allergi:
Marts/april
2.3, 2 læger, 3 sygeplejersker
9.3, 2 læger, 3 sygeplejersker
16.3, 4 læger, 6 sygeplejersker
22.3, 3 læger, 5 sygeplejersker
30.3, 4 læger, 6 sygeplejersker
6.4,
2 læger,på
3 sene
sygeplejersker
Der afvikles
dage og
1.451 Der er tale om en række forskellige
ambulante neurofysiologiske undersøgelser weekender og der kan således
på i alt 533 patienter, som kan foretages følges op på aktiviteten indenfor
af assistent eller læge. Undersøgelserne
hver gruppe af patienter. Der
aflønnes efter FEA og
kan specificeres yderligere og omfatter
EEG, ENG, EMG og UL undersøgelser. Det fleksibilitetsaftaler
bemærkes, at nogle af undersøgelserne
(28) fysisk foregår i Viborg og derfor
ansøges der fra AUH kun om midler til dele
af undersøgelserne (lægetid)i forventning
om at HE-Midt ansøger om resten.

596,5 Der er for øjeblikket ca. 3.700 ventende.

Med nærværende projekt ansøges om
afvikling af 185 forløb ved etablering af 24
ekstra spor. Det er forventningen, at der
efteråret 2022 ansøges om et tilsvarende
projekt. I projektet indgår læger,
sygeplejersker, neuropsykologer og
Fys/ergo personale.

Projektet omfatter i alt 185
patienter,
Afviklingen vil foregå ved frivilligt
ekstra arbejde i udvidet åbningstid
aften på hverdage og på lørdage.

Meraktiviteten kan
følges via
aktivitetsopgørelser
over aktiviteten på
specifikke rum sene
eftermiddage og i
lørdage. Der vil
formentlig i nogen
udstrækning blive tale
om håndholdt
opgørelse.

AUH

Pukkelafvikling
Urinvejskirurgi

AUH

Funktionelle
lidelser

AUH

Udredning af
rygpatienter – med
henblik på at
vurdere behov for
kirurgi. i alt 210
patienter i
projektet.

468 Der er for øjeblikket ca. 1.542 ventende.

Med nærværende projekt ansøges om
afvikling af 252 forløb ved etablering af 24
ekstra spor. Bevillingen skal bruges til at
finansiere fremmøder af 4 speciallæger og
5 sygeplejersker pr. lørdag til at dække 4
spor. Derudover søges midler til de afledte
sekretæropgaver, hvor der er beregnet 6
timers sekretæropgaver pr. lørdag dsv. til
at booke og skrive notat på ca. 40-45
patienter. Der er vedlagt
beregningsoverblik. Det er forventningen,
at der efteråret i 2022 ansøges igen.

1.050 • Projektet omfatter forskellige ydelser

tilrettet den enkelte patient og afhængig af
sygdomsgrad.
• udredningssamtaler med ptt henvist med
helbredsangst, hvor ventetiden på
behandling er steget væsentlig i perioden
med corona.
• behandling (psykoterapi) af ptt med
helbredsangst, nogen ved fremmøde,
andre med et internetbaseret
behandlingsprogram.
• Udredning af ptt henvist med funktionel
lidelse. Der har været mange afbud både
fra ptt med corona/mistanke om corona og
læger med corona/mistanke om
corona/fravær pga børn med corona.

Der er lavet BIrapporter, hvor der
kan trækkes data på
de lørdage, hvor
aktiviteten pågår.

Aktiviteten afvikles på hverdage
med etablering af ekstra spor
indenfor normal åbningstid. Der
ansættes læge og psykologer i
midlertidigt periode i 2023 til at
afvikle projektet.

Antal patienter
- Udredning af 60 ptt
med helbredsangst
- Behandling af 48 ptt
med helbredsangst i
internetbaseret terapi
- Udredning af 25 – 30
ptt med funktionelle
lidelser og PNES. inkl.
opfølgende samtaler
- Behandling af 12 –
16 ptt med
søvnforstyrrelser med
mindfulnessbaseret
psykoterapi
Der kan måles på
faldet i ventetid på at
få en tid til udredning
efter visitation. Der
kan måles et fald i
antallet af ptt ventende
på behandlingstilbud.
Det bemærkes, at
aktiviteten i projektet
vil blive fulgt op ved
håndholdt metode.

219 Projektet består af telefonkonsultationer,

Aktiviteten foregår på hverdage,
hvor rygpatienter kontaktes med henblik
hvor der er tilkøbt lægekonsulent
på at vurdere nødvendighed af kirurgi eller som forestår aktiviteten. Omfanget
om mindre indgribende behandlinger er
af konsultationer opgøres håndholdt
tilstrækkelige

AUH kan vil direkte
tælle op, hvor mange
ptt, der har modtaget
telefonkonsultation.

662 Pukkelafvikling på en række områder på

AUH

Meraktiviteten kan følges via
aktivitetsopgørelser over aktiviteten
Der er tale om operationer.
på de 9 lørdage.
Afviklingen vil ske henover 9 lørdage, med
fjernelse af 6-7 barrer pr. lørdag. Selve
afviklingen vil foregå i pendeldrift, hvor
den tilstedeværende kirurg pendler mellem
2 stuer. Når der opereres på en stue,
gøres den anden stue klar (rengøring,
klargøring af instrumenter, hente patient)
Nedenstående figur viser de aktører, der
er involveret i projektet.

Meraktivitetsprojek
t Hjerte, - Lunge
og Karkirurgi
Der afvikles 60
patienter med
fjernelse af pectus
barre (patienter
med tragtbryst).

AUH

Pukkelafviklingen vil foregå på 6
lørdage, hvor der på hver lørdag vil
køre 4 ambulatoriespor parallelt til
ca. 40-45 patienter. De patienter
der ses er primært
hovedfunktionspatienter med
vandladningsbesvær, som skal
udredes med henblik på at vurdere
om der er behov for yderligere
kirurgisk behandling. Men ellers er
det et blandet casemix af patienter
og der er også forventning om at
der på visse spor vil være patienter
med behov for højt specialiseret
behandling.

Meraktivitetsprojek
t Hud og Køn.

450

Meraktivitetsprojekt Hud og Køn.
Der er for øjeblikket ca. 2.400 ventende.
Med nærværende projekt ansøges om
afvikling af ca. 200 forløb ved etablering af
24 ekstra spor. Det er vanskeligt konkret
at afgøre, hvor mange patienter der kan
afvikles på de forskellige dage/tidspunkter,
idet det afhænger af hvilke personaler der
byder ind på opgaverne og derved hvor
mange patienter, der kan håndteres på de
forskellige spor.

Meraktiviteten kan
enten følges via
aktivitetsopgørelser
over aktiviteten på
specifikke rum sene
eftermiddage og i
lørdage eller via
* Eftermiddage/aften spor: Ca 1-2
pr måned i hele 2022 (undtagen juli håndholdte opgørelser.
og august) Behov for både læger,
sygeplejersker og sekretærer
*Lørdage: Ca 1 pr måned i hele
2022 (undtagen juli og august)
Behov for både læger,
sygeplejersker og sekretær

*Tlf. spor: 1-3 gange/uge i hele
2022 (undtagen juli og august)
Det er forventningen, at der kan udføres
Behov for både læger og sekretærer
ca. 100 ambulante operationer primært
fjernelse af non-melanom hudcancer og
forstadier hertil. Det er således aktiniske
keratoser, basocellulære karcinomer og
spinocellulære karcinomer. Hertil forventes
udført ca. 100 medicinske kontroller.

AUH

Nedbringe
ventetiden til
Klinisk genetiske
analyser.

Det er forventningen at der kan ansættes
1 (måske 2) afdelingslæger til
meraktivitetsprojekt i september, oktober,
november og december måned i 4 dage
pr. uge. Der vil desuden ifbm dette være
behov for ekstra pukkelafvikling for
sekretærer
i formafafca.
skrive-dage
grundet Aktiviteten foregår på hverdage.
består
125 genetiske
165 Projektet
analyser af forskellig kompleksitet, og vil
foregå over 12 uger i foråret/sommeren.
Det vil være meget forskelligt for hver
enkelt patient, hvilken gen-test eller hvilke
gen-undersøgelser der kan være tale om.

Der vil dels blive fulgt
op via en BI-rapport
som er under
udarbejdelse og dels vil
afdelingen blive bedt
om at håndtælle de
ekstra analyser.

AUH

Endoskopiske
undersøgelser i
generel anæstesi
på patienter fra
Lever,- Mave, Tarm

AUH

Afvikling af
patienter til
forskellige
radiologiske
undersøgelser,
fordelt på
nedenstående
typer af
undersøgelser:
1000
knogleundersøgels
er
200 ULundersøgelser
1000 MRundersøgelser
260 CTundersøgelser
600 mammascreeninger

AUH

AUH

AUH

I alt 3.060
patienter indgår i
projektet.
Meraktivitetsprojek
t på gynækologiske
og urologiske
patienter på
operationsgangen
SYD3
Der afvikles 26
kirurgiske
patienter. Indenfor
urologien er der
tale om
nyretransplantation
er og indsættelse
af scott-proteser på
patienter med
inkontinens.
Indenfor
gynækologien er
det et varieret
casemix, dog
primært
endometriosepatie
nter.
Operationer på
øre,næse, hals
patienter

Lungesygdomme 2

112 Der er tale om endoskopiske

undersøgelser i generel anæstesi på 10
patienter og vil foregå over 3 lørdage i
foråret.

Aktiviteten foregår på 3 lørdage og
kan monitoreres via BI-rapport.

2.552 Afvikling af ca. 3000 patienter vil foregå
henover hele 2023. Der er tale om
forskellige typer af
undersøgelsesmodaliteter og casemix.

Aktiviteten afvikles på udenfor
normal åbningstid, dvs.
eftermiddage/aftener og lørdage

799 Der er tale om fortrinsvist store

operationer på gynækologiske og
urologiske patienter. Afviklingen vil ske
henover 7 lørdage i april/maj på
operationsgangen SYD3 på i alt 13
operationslejer, dvs. at der forventes 2
operationer pr. leje for at afvikle 26
patienter.

88

Projektet omfatter 30 patienter som
opereres over 4 lørdage med 2 lejer hver
dag. Behandlingen vil foregå I Randers,
som stiller fysik og alt andet personale til
rådighed. AUH søger om 88.000 kr. til 2
kirurger fra AUH, der på de 4 lørdage
tager til Randers for at operere.
380 Afvikling af ambulante patienter til såvel
udredning som behandling. Der er tale om
flere forskellige patientkategorier.
Lungesygdomme har udelukkende en
pukkel på det ambulante område. Så der
er tale om pukkelafvikling på Astma/allergi
området, KOL og
hoste/åndenødsudredning og i Center for
Sjældne Lungesygdomme (interstitielle
lungesygdomme). I alt afvikles 114
patienter over de næste 2 måneder.
Yderligere pukkelafvikling forventes
iværksat i efteråret.

Aktiviteten foregår på
udspecificerede
hverdage i tidsrummet
fra 15.30 til 20.00. og
på lørdage- Der er
normalt ikke aktivitet i
dette tidsrum for
afdelingen og det er
dermed muligt at
monitorere på den
ekstra aktivitet.

Meraktiviteten kan følges via
aktivitetsopgørelser over aktiviteten
på lørdage – jf. særlig opsat BIrapport.

Aktiviteten kommer til at foregå på
lørdage i Randers, som derfor også
formodes at opgøre aktiviteten.

AUH vil direkte tælle
op, hvor mange ptt,
der er behandlet.
Der er planlagt aktivitet på hverdage Aktiviteten foregår på
fra 15.30 til 20.00 ved frivillig
udspecificerede
merarbejde på FEA niveau. Der er
hverdage i tidsrummet
ind til videre planlagt pukkelafvikling fra 15.30 til 20.00. Der
ind til sommerferien. Idet der er tale er normalt ikke
om frivillige aftaler har
aktivitet i dette tidsrum
afdelingsledelsen vurderet, at
for afdelingen og det er
planlægning af pukkelafvikling i
dermed muligt at
efteråret skal vente til lige efter
monitorere på den
sommerferien.
ekstra aktivitet for
lungesygdomme.
Der planlægges pukkelafvikling på
følgende dage.
dage maj + juni 2022:
4.5, 1 læge, 2 sygeplejersker
11.5 2 læger, 3 sygeplejersker
18.5 3 læger, 5 sygeplejersker
25.5 3 læger, 5 sygeplejersker
1.6 3 læger, 5 sygeplejersker
8.6 1 læge, 2 sygeplejersker
15.6 3 læger, 5 sygeplejersker
22.6 1 læge, 2 sygeplejersker
29.6 2 læger, 3 sygeplejersker
Samlet maj/juni, ekstra 114 astma
og allergipatienter

AUH

Behandling af
patienter med
atrieflimmer ved
Radifrekvensablatio
n (RFA)

330 Der er mellem RM og privathospitalet

Mølholm indgået aftale om, at der i resten
af 2022 kan visiteres 5 ptt./uge til
Mølholm. Der er imidlertid for nu ca. 350
udsatte RFA-behandlinger grundet Covid
og sygeplejestrejke, hvorfor det ikke er
muligt at afvikle al udsat RFA-aktivitet ved
brug af privat hospital.
Med prioritering af tilgængelige
anæstesikapacitet ud fra gældende
prioriteringsalgoritme er der behov for
ekstra anæstesikapacitet til afvikling af
udsat RFA-behandlinger og hindre
yderligere stigning i antallet af ventende.

Afviklingen foregår ved at
anæstesiologisk speciallæge, der på
en FEA-aftale dækker et leje pr. uge
på Card.Lab. Det er økonomisk mest
rationel at etablere på hverdage,
hvor kardiologer, sygeplejersker og
opvågningskapacitet er tilstede.

Afviklingen af den
udsatte aktivitet kan
aflæses ved ventetiden
på RFA behandling på
Card.Lab. og på at
færre patienttyper skal
behandles udenfor
AUH.

Primært vil klienter på venteliste
blive tilbudt et behandlingsforløb hos
privat praktiserende psykologer,
der har særlige kompetencer
indenfor traumebehandling, Center
for Voldtægtsofre har kontakt til et
netværk af psykologer der vil kunne
varetage opgaven. Disse psykologier
har tidligere (i 2019) været
anvendt (efter udbudsaftale) i
forbindelse med et nationalt projekt
omkring oprydning af ventende til
centre for voldtægtsofre
Der vil tillige blive tilbudt ekstra
behandlingsforløb ved centrets
fastansatte psykologer, disse vil
ligge i
tidsrummet fra 15.00 – 18.00 og
blive afregnet som merarbejde.

Der vil ske registrering registrering af
behandlingsforløb hos
privatpraktiserende
psykologer og ekstra
behandlingsforløb, der
afregnes som
merarbejde.

Der ansøges om 330.000 kr. til 1
anæstilæge til 1 leje 1 dag pr. uge
foreløbig 30 uger (hverdag).
Afhængig af type af RFA-behandling kan
der afvikles (min.) 2 RFA –behandlinger
pr. lejedag.
Ved 30 ugers drift kan der derved udføres
(min) 60 RFA-behandlinger.

AUH

Akutafdelingen
Center for
voldtægtsofre

AUH

Dagkirrugi, små
proktologiske
operationer, almen
gynækologiske
operationer

AUH

Lever, Mave, Tarm
sekretær

1.300 Der er tale om behandlingsforløb, der

består af en indledende vurderingssamtale
og op til 10 samtaler ved
psykolog, patienterne er aktuelt på
venteliste til behandling.

135 Dagkirurgi meraktivitets projekt bestående Der er tale om operationer, 1 linje
af ét leje to lørdage:
1) Små proktologiske operationer
2) almen gynækologiske operationer.
Der afvikles 15 patienter hvoraf 6 er
gynækologiske og 9 proktologiske
operationer

på to lørdage. Der er tale om små
proktologiske operationer, som
varer
mellem 15 - 30 min
(analundersøgelser,
fisteloperationer,
hæmorrideoperationer etc.). Ca. 9
patinter
Lørdag d. 18/6: Almen
gynækologiske operationer. Ca. 6
patienter. Der vil mellem hver
patient være
rengøring, klargøring af
instrumenter og hente næste
patient. Nedenstående figur viser de
aktører, der er
involveret i projektet
Afskrivningsopgave
for
sekretærerne
i
Den ekstra opgave foregår på
83
Lever-, Mave- og Tarmsygdomme i forhold lørdage, hvor de udførende
til uskrevne notater.
sekretærer normalt har fri.
Der er aktuelt et efterslæb på 841
Ekstra opgaven udføres som frivillig
uskrevne notater svarende til et
merarbejde.
timeforbrug i sekretærgruppen på 175
timer. Sekretærgruppen har været ramt af
Covid og i gentagne sygdomsperioder har
det betydet mangel på
sekretærressourcer og et efterslæb i
forhold til afskrivningsopgaven.
Samlet set er der aktuelt et efterslæb på
841 uskrevne notater. Det svarer i vores
afdeling til 25 timers
diktat. Med en omregningsfaktor på 1:7
(det tager 7 minutter at skrive 1 minuts
diktat) betyder det, at
der er 175 timers ekstraopgaver for
sekretærgruppen i LMT.

Meraktiviteten kan
følges via
aktivitetsopgørelser
over aktiviteten på de
2 lørdage

Der gennemføres en
opfølgning på antallet
af uskrevne notater.
Timeforbruget knyttet
op på projektet
registreres inde i
lønsystemet med en
tjenestekode til
formålet og
timeforbruget for
meraktivitetsopgaven
kan dermed holdes
adskilt fra det normale
timeforbrug.

AUH

ØNH, sekretær

261 Der har været udlån af sekretærer fra ØNH Den ekstra opgave kan foregår på

Der gennemføres en
opfølgning på antallet
af uskrevne notater.
Timeforbruget knyttet
op på projektet
registreres inde i
lønsystemet med en
tjenestekode til
formålet og
timeforbruget for
meraktivitetsopgaven
kan dermed holdes
adskilt fra det normale
timeforbrug.

AUH

Hjerne og
rykkirurgi

311 Patienter til rygkirurgisk vurdering.

Afdelingen vil direkte
tælle op, hvor mange
ptt, der er set.
Der data monitoreres
på aktiviteten på lange
dage og lørdage

AUH

Neurologi,
demensudredning

I alt

til covid afsnit, hvilket har givet et
efterslæb af opgaver i egen
afdeling. Derudover har sekretærgruppen
været ramt af corona, som i
sygdomsperioden har betydet
mangel på hænder og et efterslæb i
forhold til skriveopgaven.
Samlet set er der aktuelt et efterslæb på
1866 uskrevne notater. Det svare til 58
timer diktat. Med en
omregningsfaktor på 1:7 (det tager 7
minutter at skrive 1 minuts diktat) betyder
det at der er 406 timers
ekstraopgaver for sekretærgruppen.
Skriveopgave for sekretærerne i ØNH i
forhold til uskrevne notater. Der er aktuelt
et efterslæb på 1866
uskrevne notater svarende til et
timeforbrug i sekretærgruppen på 406
timer
Udredning og vurdering af 115 ventende
ambulante rygkirurgiske patienter i
Klinikken

2.520 Demensudredning. Det vurderes, at der i

øjeblikket er ca. 1000 patienter, der venter
på en
forundersøgelse til demensudredning på
Demensklinikken, AUH. Med nærværende
projekt ansøges om
afvikling af 360 forundersøgelser til
demens i perioden 01.09.2022 til og med
31.12.2022. I forlængelse
af en forundersøgelse til demens
rekvireres der for 40% af patienterne en
MR-skanning, mens 80% af
patienterne får foretaget en PET-CT
skanning. Derudover vurderes det, at 50%
af patienterne skal have
gennemført en neuropsykologisk
undersøgelse i forbindelse med deres
udredningsforløb.
Fra Neurologi er der tidligere fremsendt
ansøgning om afvikling af meraktivitet
inden for den almene
neurologi, hvori 16 forundersøgelser til
demens er indregnet. Kontakter
(forundersøgelser for demens ved læger
og sygeplejersker for patienter og
pårørende)
Kontakter (neuropsykologisk
undersøgelse)

31.587

alle tidspunkter hvor de udførende
sekretærer normalt har fri.
Ekstra opgaven udføres som frivillig
merarbejde.

Aktiviteten kommer til at foregå på
faste ugedage, som aften- eller
weekend klinikker igennem
månederne maj og juni, og
formentlig også til efteråret.
Herudover forventer vi en
meraktivitet på vores
operationsprogram realistisk ikke
kan rammesættes før efteråret. Det
vil være hverdage i dagtid hvis
muligt, hverdage kl. 15.30-21 og
muligt også lørdage kl 8-15. Der vil
blive anvendt FEA. Omfanget vil
kunne opgøres, når vi har
tilbagemeldinger og koordinering af
personalet. Der tilknyttes
sekretærer til
projektet til booking og
skriveopgaver.

Afviklingen vil som udgangspunkt
foregå inden for normal åbningstid i
hverdage. Meraktivitetsprojektet
realiseres ved at ansætte ekstra
personale til opgaven. Der ansættes
personale inden for faggrupperne
læger, sygeplejersker,
neuropsykologer og sekretærer. En
del af personalet er allerede ansat
og under
Ventetid til
oplæring, mens de resterende
forundersøgelse for
nyansættelser pågår i de kommende
demens i
måneder.
Demensklinik, AUH
anvendes som
indirekte indikator på
afviklingen af den
udsatte aktivitet.

