
KUF- Optimerede Patientforløb Intranet 

 

Nyheder 

 

Uddeling af KUF-midler 

 

KUF for Optimerede Patientforløb har uddelt de første KUF-midler til projekter med opstart i 

efteråret 2022.  

 

Screening for og forebyggelse af komplekse og kroniske postoperative smerter 

ved afdelingslæge Anette Bro Christensen, Operation og Intensiv 

Støttet med: 101.883 kr. 

 

Den overordnede ambition i projektet er, at der om 5 år ikke går én eneste patient igennem 

operationsgangen på Regionshospitalet Viborg, som ikke er screenet for risikofaktorer for at 

udvikle kroniske postoperative smerter.  

I første omgang inkluderes patienter indstillet til gastric bypass/gastric sleeve operation. 

Patienterne vil blive screenet i det kirurgiske ambulatorium for veldefinerede risikofaktorer. 

Opfylder patienterne én af disse, vil de blive booket til en præoperativ opringning fra læge eller 

sygeplejerske i Smerteenheden ved Operation og Intensiv. Samtalen har til formål dels at 

afdække patientens situation og faktorer, der kan komplicere et forestående operativt forløb, 

og dels at afstemme forventninger til forløbet. Med baggrund i telefonsamtalen tager 

personalet i Smerteenheden stilling til den perioperative indsats og laver plan for optimeret 

medicinsk behandling, fysioterapi samt psyko-edukation og -terapi ved behov. På 

Regionshospitalet Silkeborg findes et lignende tiltag i Center for Planlagt Kirurgi (Pain Care), 

og projektet vil give mulighed for et styrket samarbejde mellem de to matrikler. 

 

Optimering af forløb for patienter med forstoppelse 

ved Overlæge Lotte Vinskov Fynne og Forskningsansvarlig sygeplejerske Charlotte Weiling 

Appel, Diagnostisk Center 

Støttet med 150.000 kr 

 

I projektet udvikles, testes og evalueres en digital platform med en serie af 

informations/animationsfilm til patienter med forstoppelse og samarbejdspartnere i primær 

sektoren. Forventningen er, at patienterne i højere grad selv vil kunne tage vare på egen 

behandling og opleve bedring af deres tilstand. Ligeledes forventes, at app`en vil kunne 

optimere patientforløbet på tværs af sektorer og udbrede viden om behandling af forstoppelse 

til både interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Baggrunden er en nylig pilotundersøgelse der viser, at op mod 40-50 % af patienterne, der 

henvises til skopi, viser sig at have forstoppelse. Patienter med forstoppelse får en grundig 

information samt en skriftlig patientvejledning. Alligevel oplever klinikken efterfølgende mange 

henvendelser, og der er en klar oplevelse af, at forløbet for disse patienter kan optimeres. 

 

 

 


