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1.0 Indledning 
Denne rapport er en midtvejsevaluering af et fælles kommunalt-regionalt samarbejdsprojekt 
om patientrettet forebyggelse, Sundheds- & Patientskolen, Norddjurs Kommune/Region 
Midtjylland. Formålet er at gøre status over projektets første to år og perspektivere den 
resterende projektperiode.  Rapporten indeholder:  

• kort beskrivelse af projektet 
• evaluering af delmål 
• deltagerprofil  
• statusbeskrivelse af kursusaktivitet 
• evaluering af projektsamarbejdet 

 
 
2.0 Baggrund 
I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalen mellem Norddjurs Kommune og 
Regionshospitalet Randers-Grenaa i foråret 2007, aftaltes det at fortsætte samarbejdet 
omkring Sundheds- & Patientskolen i en 4-årig periode fra 1.juli 2007 – 30.juni 2011.   
Projektet er videreført i umiddelbar forlængelse af Århus Amts projekt ’Sundheds- & 
Patientskolen Grenaa Sygehus’ (Rapport udarbejdet 31.07.07). 
Projektet er fællesfinansieret af Region Midtjylland og Norddjurs Kommune.  
 
’Projektbeskrivelse for videreudvikling af Sundheds- & Patientskolen’, som danner grundlag for 
samarbejdet, indeholder følgende delmål  

• Udvidelse af tilbud til andre patientgrupper  
• Udvidelse med henvisning fra fagpersoner i Norddjurs Kommune 
• Gøre Sundhedsskolens tilbud lettere tilgængelige til borgerne i hele Norddjurs 

Kommune 
• Udvikling, implementering og evaluering af et kræftrehabiliteringstilbud 
• Forankring af Sundheds- & Patientskolens tilbud 

 
 
3.0 Projektorganisering 
 

Organisation og Ledelse

Styregruppe

Regionshospitalet
Randers-Grenaa

Praktiserende læger
Djursland

Norddjurs 
Kommune

Daglig ledelse

Projektleder (RHR) Projektsekretær (RHR)

Center 
Folkesundhed

Udvikling

Sundhedskonsulent (ND)

 
Fig.1 Projektorganisation og ledelse 
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Styregruppen har det overordnede ansvar for implementering og kvalitetssikring af projekt 
Sundheds- & Patientskolen. Medlemskabet fremgår af kommissoriet (bilag 1).  Mødefrekvensen 
er afpasset projektets udviklings- og driftsfaser.  
 
Den daglige drift varetages af en Projektkoordinator (37ti). I september 2007 rekrutteredes en 
Projektsekretær. Stillingen er besat af en medarbejder i flexjob (22ti). Begge er ansat i 
Administrationen, Regionshospitalet Randers-Grenaa.  
 
Undervisningen varetages af relevante fagpersoner tilknyttet Norddjurs Kommune og 
Regionshospitalet Randers-Grenaa samt af frivillige patientinstruktører (bilag 2).  
 

3.1 Rammer for projektsamarbejdet 

Som en støtte til igangsættelse af samarbejdsprocessen blev der afholdt et møde mellem 
Norddjurs Kommunes Sundhedschef og Sundhedskonsulent med ansvar for borgere med 
kronisk sygdom og kræftrehabiliteringsprojektet, og Regionshospitalets Specialkonsulent med 
ansvar for kommunesamarbejdet samt Projektkoordinator.   
 
Som et tværorganisatorisk, fællesfinansieret projekt var det vigtig at få rammerne for 
samarbejdet afklaret og konkretiseret. Derfor blev der i februar 2008 holdt et evalueringsmøde 
i denne gruppe. Formålet var at evaluere det første halve år samt afklare Sundheds-
konsulentens og Projektkoordinators roller og funktioner.  
 
På baggrund af dette møde udarbejdedes i juni 2008 en ’Beskrivelse af projektsamarbejdet’, 
der beskriver de fælles forventninger og rollefordelingen i strukturen de 5 R’er: retning, 
rammer, råderum, relationer og roller (bilag 3). 
 
 
4.0 Kvalitetssikring 

4.1 Kompetenceprofil undervisere 

Som led i kvalitetssikringen blev der i 2007 udarbejdet en kompetenceprofil for undervisere. 
Skabelonen er lånt fra Regionshospitalets personaleudviklingspolitik. Profilen har været 
vejledende ved tilknytning af fysioterapeuter og sygeplejersker til undervisning i Sundheds- & 
Patientskolen. 
 

4.2 Kompetenceudvikling 

De medarbejdere, der er tilknyttet projektet, har i samråd med deres daglige leder og 
Projektleder (og Projektleder for Kræftrehabiliteringsprojektet) identificeret behov for 
kompetenceudvikling i deres funktion i Sundheds- & Patientskolen. Der foreligger ikke 
oplysning om anden kompetenceudvikling, som den enkelte medarbejder evt. har deltaget i 
qua deres hovedbeskæftigelse. I projektperioden har der været tilknyttet to diætister til 
kostkurserne, fire fysioterapeuter til motion I og II, to fysioterapeuter til kræft & motion, tre 
rygestopinstruktører, fem sygeplejersker v/patientskolerne og fem patientinstruktører samt en 
psykolog og en sagsbehandler i kræftrehabiliteringsprojektet, som alle har deltaget i 
kompetenceudvikling.  
 
I forbindelse med kræftrehabiliteringsprojektet introduceredes et skema til undervisernes 
selvevaluering af deres pædagogiske indsats.  
 
Tabel 1 viser medarbejdernes kursusaktiviteter.  
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2007 2008 2009 
Kursus Deltagere Kursus Deltagere Kursus Deltagere 
Pædagogisk 
opkvalificering: 
arbejde med 
grupper* 

Sygeplejersker 
v/patientskolerne, 
Diætist, 
Fysioterapeut, 
Rygestopinstruktører, 
Kommunale 
medarbejdere i 
hjemmeplejen 

Behandling af 
Kronisk 
sygdom 

Fysioterapeuter Træning af 
hjertepatienter 

Fysioterapeut 

Motiverende 
samtale 

Sygeplejersker 
v/patientskolerne, 
Diætist  

Excel Projektsekretær, 
Projektkoordinator 

Træning af 
KOL patienter 

Fysioterapeut 

Opdatering 
rygestop 
rådgivning 

Rygestopinstruktører Fedme – 
hvordan 
takler vi det? 

Diætist 
 

Kræft 
rehabilitering 
(Dallund) 

Diætist 
 

Diabetes 
konference 

Sygeplejersker 
v/diabetesskole 

Læring & 
Mestring 

Projektsekretær, 
Projektkoordinator 

Regional 
Netværksdag 
Lær at Leve 

Patientinstruktører, 
Projektkoordinator 

Kræft 
rehabilitering 
(Dallund) 

Projektkoordinator 
 

Diabetes 
konference 

Sygeplejersker 
v/diabetesskole 

  

National 
Netværksdag 
Lær at Leve 

Patientinstruktører, 
Projektkoordinator 

Kræft 
rehabilitering 
(Dallund) 

Diætist, 
Psykolog, 
Sagsbehandler, 
Fysioterapeuter 
 

  

  Regional 
Netværksdag 
Lær at Leve 

Patientinstruktører   

  National 
Netværksdag 
Lær at Leve 

Patientinstruktører, 
Projektkoordinator 

  

Tabel 1. Medarbejdernes kursusaktivitet 

* kurset tilrettelagt lokalt med deltagelse af undervisende sygeplejersker fra patientskolerne i 
Regionshospitalerne Randers og Grenaa 
 
 
5.0 Mål 

5.1 Udvidelse af tilbud til andre patientgrupper  

Med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes sundhedsprofil (2006) blev der udarbejdet forslag 
til inklusion af borgere med muskel-skelet sygdomme. I januar 2009 udvidedes målgruppen 
således til også at omfatte borgere/patienter med ryglidelser, osteoporose og gigt. 
Vurderingen af hvilke moduler det er fagligt forsvarligt og praktisk muligt at afvikle på tværs af 
diagnoser betyder, at disse patientgrupper tilbydes forskellige patientforløb (fig.2).  
 
Norddjurs Kommunes Træningsafdeling tilbyder holdtræning og patientuddannelse til borgere 
med osteoporose. Sundheds- & Patientskolens diætist har udviklet et specifikt kostmodul, 
’knoglerigtig kost’, som tilbydes i samarbejde med Træningscenteret. 
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Fig.2 Patientforløb pr. 1/1/09 
 
Muligheden for yderligere udvidelse af tilbud til borgere med psykisk sygdom, som også har en 
kronisk lidelse og kvinder med inkontinens blev drøftet. Da der er iværksat tiltag for disse 
målgrupper internt i Norddjurs Kommune, inkluderes de ikke i Sundheds- & Patientskolens 
tilbud.  Patienter med smerter har også været nævnt og kan overvejes igen. Andre sundheds- 
centre har gode erfaringer med denne målgruppe.  
 

5.2 Udvidelse med henvisning fra fagpersoner i Norddjurs Kommune 

Det besluttedes at følgende fagprofessionelle medarbejdere i kommunen skulle have 
henvisningsadgang til Sundheds- & Patientskolen: sagsbehandlere, terapeuter, forebyggende 
medarbejdere, visitatorer og hjemmesygeplejersker.  I efteråret 2007 blev der iværksat 
informationsmøder med jobcenteret og træningsafdelingen. Grundet driftsmæssige hensyn 
som følge af kommunalreformen er informations- og dialogmøder med de øvrige afdelinger 
først prioriteret sommeren 2009. 
 
Henvisningsprofilen kan ses i tabel 3, s. 9. 
 
Det har vist sig at nogle borgere henvist af sagsbehandler, følte sig ’tvunget’ til at deltage og 
flere udtrykte bekymring for deres økonomiske situation, hvis de ikke gennemførte et forløb i 
Sundheds- & Patientskolen.  Denne problematik blev drøftet internt i kommunen. Det er uklart 
hvorvidt lovgivningen muliggør ’tvungen’ deltagelse i sundhedsfremmende aktivitet som et led 
i aktiveringstilbud.  Styregruppen fastslog princippet om frivillig deltagelse i et forløb i 
Sundheds- & Patientskolen.  Afklaring af borgerens egen motivation og mål sker ved den 
indledende samtale. Er han eller hun ikke motiveret for at deltage, afsluttes de derfor efter 
samtalen. 
 

5.3 Gøre Sundhedsskolens tilbud lettere tilgængelige  

Mulighederne for afvikling af hold i den vestlige del af kommunen blev undersøgt. I 2008 blev 
der indgået aftale med Auning Idrætscenter om lokaleleje til afvikling af udvalgte 
kræftrehabiliterings moduler, kost- og rygestophold. I efteråret 2008 tilrettelagdes modulet 
’kræft & motion’ også i Auning Idrætscenter. Det har ikke været muligt at tilbyde motion I og 
II i Auning af forskellige årsager, herunder lokalernes egnethed i forhold til programindhold og 
tilrettelæggelse, lokalernes tilgængelighed og undervisernes ressourcer.  
 



   

 6 

Tilbagemeldinger fra både deltagere og undervisere viser stor tilfredshed med Auning 
Idrætscenter som rammerne for undervisningen. Samarbejdet har været meget positivt; især 
har Idrætscenteret været meget fleksibel ved ombooking og aflysning af planlagte hold. 
 
Det har været svært at rekruttere deltagere nok til at afvikle fulde hold i Auning, og trods øget 
PR har det forventede øgede antal henvisninger på borgere bosat i den vestlige del af 
kommunen endnu ikke vist sig.  Fremadrettet bør der tages stilling til, hvorvidt der er behov 
for at skabe mere synlighed omring aktiviteter i Auning f.eks. ved, at der også her er en 
person tilstede mere gennemgående.  
 

5.4 Udvikling, implementering og evaluering af et kræftrehabiliteringstilbud 

I perioden 2007-2009 er der udviklet, implementeret og evalueret et tilbud om 
Kræftrehabilitering. Projektet er særskilt beskrevet i ’Kræftrehabilitering i Norddjurs Kommune 
- evalueringsrapport 2009’.  
 

5.5 Forankring af Sundheds- & Patientskolens tilbud 

Justering, udvikling og forankring af Sundheds- & Patientskolens tilbud er drøftet løbende bl.a. 
på baggrund af kursusanalyser og ændringer i de rammer, projektet befinder sig i.  
 
For at bane vej for implementeringen og den gradvise forankring af henholdsvis Sundheds- & 
Patientskolen og Kræftrehabiliteringsprojektet i Norddjurs nedsatte Sundhedsafdelingen i 2007 
en intern kommunal arbejdsgruppe, ’Kræft-kronikergruppen’, med repræsentanter fra 
driftsområderne og Sundheds- & Patientskolen. Gruppens opgave var at kortlægge 
eksisterende rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser og kræft i kommunen, 
herunder at identificere evt. sammenfald med Sundheds- & Patientskolens tilbud. 
 
Efterfølgende drøftedes snitfladerne mellem ernæringsvejledning ved hospitalets diætist, 
praksisdiætisten og Kostkurset. Resultatet blev et samarbejde om at få beskrevet og formidlet 
henvisningskriterierne elektronisk specielt til de praktiserende lægers IT system. Dette arbejde 
er i skrivende stund igang.  Snitfladerne mellem de kommunale træningstilbud og Motion blev 
ligeledes drøftet.  
 
2008 Implementering af Genoptræningsplaner  
Sundheds- & Patientskolens tilbud karakteriseres som et sundhedsfremmende-forebyggende 
tiltag og falder udenfor lov om genoptræning. Da projektet indeholder tilbud om patientskole 
blev der imidlertid i forbindelse med implementeringen af en klart defineret specialiseret og 
ikke-specialiseret genoptræning behov for at klarlægge snitflader til Sundheds- & 
Patientskolens motionsprogram.  
 
Der ses en tendens til at flere hjertesyge Djursland borgere tilbydes og vælger at modtage 
(genop)træningen, som er et led i hjerteskolen, i Randers frem for i Sundheds- & 
Patientskolen. De patienter, der har behov for yderligere ikke-specialiseret træning, henvises 
til Sundheds- & Patientskolen eller til genoptræning (med genoptræningsplan) i kommunalt 
regi. I praksis svarer det til fase opdelingen af rehabilitering som beskrevet i 
forløbsprogrammet for patienter med hjertesygdom. 
 
For hovedparten af borgere med lungesygdom har tilgængeligheden af træningstilbudet 
betydning for deres deltagelse, og om de fuldfører et forløb. Der ses en tendens til at borgere 
bosat i den vestlige del af Norddjurs Kommune foretrækker træning i lungeskolen i Randers, 
og borgere i den østlige del modtager træningen i Sundheds- & Patientskolen. Frafaldet i 
denne målgruppe er mærkbart i både lungeskolen i Randers og i Sundheds- & Patientskolen. 
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Motionsprogrammet er løbende revideret, så det kan omfatte samtlige målgrupper og med 
henblik på at styrke deltagernes fokus på fremtidige motionsvaner (bilag 4). 
 
2008 Rygestop tilbud forankret i kommunerne  
Et faldende antal deltagere til rygestopkursus i Sundheds- & Patientskolen har medført 
afvikling af små hold og aflysning af kurser (bilag 5). Samtidig er Norddjurs Kommunes 
rygestop projekt afsluttet bla. med aftale med Grenaa Apotek om rygestoprådgivning. 
Forankring af Sundhedsskolens tilbud ved apoteket fra efterår 2009 gav derfor mening, idet 
man ved at samle borgere ét sted har bedre mulighed for at fylde holdene og at tilbyde 
hyppigere kursusforløb og på den måde gøre rygestop lettere tilgængeligt. 
 
2009 Projekt for overvægtige borgere iværksat 
Borgere med svær overvægt (BMI max 30-40) i risiko for at udvikle kronisk sygdom udgør en 
af Sundheds- & Patientskolens målgrupper. I foråret 2009 iværksattes Norddjurs Kommunes 
borgerrettede overvægtsprojekt ’Små Skridt’.  Snitfladerne blev drøftet, og det blev besluttet 
at Sundhedsskolen fortsætter med at tilbyde svært overvægtige borgere med en kronisk 
sygdom plads (patientrettet), mens raske borgere henvises til ’Små Skridt’. 
  
 
6.0 Øvrige milepæle  

6.1 Samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune 

Den 1.1. 2008 indgik projektet en formel samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune om køb af 
kursuspladser i Sundheds- & Patientskolen og et tættere samarbejde omkring Lær at Leve 
kurset. Samarbejdet er løbende og meget positivt evalueret.  I foråret 2009 medvirkede 
Projektsekretæren forsøgsvis som ’erfaren patient’ i et patientuddannelsesprogram efter 
Lærings- og mestringskonceptet i Syddjurs Kommune. Dette kursus blev meget positivt 
evalueret og efter planen iværksættes et nyt forløb ved årsskiftet 2009-10. Det anbefales at 
overveje, på baggrund af erfaringer og evaluering i Holstebro (Vestklyngen), hvorvidt dette 
kursus på sigt kunne tilbydes i Sundheds- & Patientskolen. 
 

6.2 Cafemøder 

Som led i videreudviklingen af modellen for opfølgning er der i 2007, 08 og 09 afviklet et årligt 
fælles opfølgningsmøde, ’Cafemøde’, for deltagere fra kost, motion og rygestophold samt 
patientskolerne. Ca. 10 borgere/patienter har deltaget på hvert af disse åbne møder. 
Programmet har indeholdt et kort oplæg om et aktuelt emne fra diætist og dialog blandt 
deltagerne om iværksættelse/vedligeholdelse af livsstilsændringer, herunder gennem 
præsentation og øvelse i en problemløsningsmodel. På baggrund af deltagerønsker tages 
emnet ’overspisning’ op ved næste møde. 
 
’Lær at leve’ kursisterne aftaler selv et særskilt opfølgningsmøde, og nogle kost-kursister har 
valgt fælles opfølgningsmøde frem for individuel opfølgning.  
 
Deltagerne har fået tilbudt lån af lokaler med henblik på netværksdannelse. En lille gruppe 
kræftpatienter har benyttet dette tilbud.  
 

6.3 Patientforeninger 

For at styrke og afklare samarbejdet med patientforeningerne, blev der udarbejdet en gensidig 
forventningsaftale (bilag 6).  I skrivende stund (sept 09) har 4 foreninger underskrevet 
aftalen. Der er indrettet et kontor-mødelokale i stueetagen på Regionshospitalet Grenaa, som 
foreningerne kan benytte vederlagsfrit. Dette forventes taget i brug i sensommeren 2009.  
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I forbindelse med kræftrehabiliteringsprojektet er der etableret et samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse, som har tilbudt individuel rådgivning i Grenaa og Auning.  
 

6.4 PR 

PR har været et centralt omdrejningspunkt i hele projektperioden.  En vedvarende udfordring 
for projektet har været rekruttering af borgere/patienter i målgruppen, med henblik på 
maksimering af undervisningskapaciteten. Dette gælder for Sundheds- & Patientskolen såvel 
som kræftrehabiliteringsprojektet.  
 
Der har været afviklet jævnlige dialogmøder med de praktiserende læger og de medicinske 
afdelinger, informationsmøder og oplæg for kommunalt ansatte medarbejdere forud for deres 
inklusion som henvisere, og Sundheds- & Patientskolen har haft både interne og eksterne 
studiebesøg.  
Der er skabt stor PR omkring Sundheds- og Patientskolen via deltagelse i nationale netværk 
bl.a. i forbindelse med kræftrehabiliteringsprojektet og internationalt, da projektet i 2009 blev 
præsenteret med en poster på International Council of Nurses’ kongres i Sydafrika. Projektet 
har endvidere haft studerende i praksis.  
 
Der er i 2008-09 udarbejdet og oprettet en ny hjemmeside for Sundheds- & Patientskolen. 
Adgang via www.regionshospitaletranders.dk og www.norddjurs.dk . Informationspjecen er 
løbende revideret, og der er fremstillet en plakat til venteværelser. Forsøg med en 12 ugers 
annoncering i Lokalavisen i foråret 2009 har resulteret i meget begrænset interesse/ 
henvisning. Det foreslås at projektets kommunikationsplan revideres, og der udarbejdes en 
PR-strategi, der omfatter dels Norddjurs Kommune og dels Regionshospitalet Randers og 
Grenaa.  
 

6.5 Konklusion 

Det kan konkluderes at projektets delmål - midtvejs i projektperioden – er nået. Derudover er 
der opnået succes med øvrige milepæle som beskrevet ovenfor. Det anbefales derfor, at der i 
forbindelse med revision af projektbeskrivelsen opstilles nye delmål som guide for det videre 
arbejde. 
 
 
7.0 Evaluering 
Evalueringsmetoderne fremgår af Tabel 2. 
 
Evaluering Data Analyse 
Proces evaluering Kursusanalyse Henvisningsprofil kvartalsvis 

Kursusaktivitet halvårligt 
 

 Tilfredshedsanalyse Afslutning hvert modul 
   
Effekt evaluering Regionalt evalueringsværktøj 

(SF-12, mfl.) 
Projektets afslutning 
 

 National database Lær at Leve Afslutning hvert kursus 
 Rygestopbasen Afslutning hvert kursus 
 Fokusgruppe interview Afslutning kræftrehabiliterings 

projekt (pædagogisk indsats) 
 Dallund skala Afslutning kræftrehabiliterings 

projekt 
 Deltagernes personlige mål Afslutning kræftrehabiliterings 

projekt 
Tabel 2. Evalueringsmetoder 
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Dataindsamling til effektanalyse er foretaget via spørgeskemaer (selvvurderet helbred, livsstil). 
Der måles ved indledende samtale og 6 måneder efter endt forløb (3 mdr i kræftrehabiliterings 
projektet). Med baggrund i disse skemaer udviklede Center for Folkesundhed, Region 
Midtjylland et evalueringsværktøj, og Sundheds- & Patientskolen har siden 1.4. 2008 deltaget i 
afprøvningen af dette. Processen med at gøre værktøjet tilgængeligt via internettet har været 
særdeles tidskrævende, men i juni 2009 etableredes internetadgang, hvilket vil betyde en 
lettelse af datahåndteringen i Sundheds- & Patientskolen fremover. 
 
Evalueringsværktøjet er meget omfattende og giver mulighed for detaljerede analyser, 
herunder sammenlignende analyser i hele Region Midtjylland. I praksis udsendes 
baggrundsskemaet til borgeren/patienten sammen med indkaldelsesbrev til indledende 
samtale. Helbredsskemaet (SF-12) udfyldes af alle, mens de øvrige skemaer udfyldes for de 
kurser, borgeren/patienten skal deltage i.   
 
Anvendelse af evalueringsredskabet i den indledende samtale betyder, at samtalen foregår 
med udgangspunkt i ’den motiverende samtale’ og ikke i en rendyrket form af denne 
samtaleteknik.  
 

7.1 Deltagerprofil 

Der foretages regelmæssig analyse af indkomne henvisninger med henblik på monitorering af 
deltagernes køn, alder, primære henvisningsdiagnose, bopæl og hvor henvist fra. Data 
nedenfor viser data for 2. halvår 2007, 2008 og 1. halvår 2009.  
 
For data relateret til kræftpatienter henvises til ’Kræftrehabilitering i Norddjurs - 
evalueringsrapport 2009’.  
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Fig.3 Antal henvisninger 2007-2009 

 
Antallet af henvisninger varierer månedsvis. Månedsgennemsnittet er 20 henvisninger i 2007, 
21 henvisninger i 2008 og 24 henvisninger i 2009. Det kunne tyde på en svag stigning i antal 
henvisninger, dog skal man være varsom med denne fortolkning idet 2007 og 2009 tallene 
dækker hhv. efterårs- og forårsmåneder. Den kraftige nedgang i henvisninger i maj 2008 
vurderes at skyldes den 8 ugers strejke i Sundhedskartellet (16/4-16/6). 
 

7.1.1 Henvisninger 

Tabel 3 viser at de praktiserende læger henviser flest patienter til Sundheds- & Patientskolen. 
Sagsbehandlere i kommunens Jobcenter står for den største andel af de kommunale 
henvisninger. Mange kronisk syge ældre borgere i visitationens målgruppe har behov for 
socialt samvær frem for læringsforløb, mange er afhængige af en kommunal kørselsordning og 
raske ældre henvises til og benytter tilbud i Lokalcentrene. 
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Antal henvisninger  2007 2008 2009 
Praktiserende læge  92 164 75 
Hospital    17 30 28 
Kommuner   8 48 33 
Ukendt     8 5 
I alt    117 250 141 
Tabel 3. Henvisningsprofil 

 
Henvisning fra kommuner 2007 2008 2009 
Terapeut       9 12 
Forebyg. Sygeplejerske     19 6 
Visitator           
Sagsbehandler     20 15 
Andre           
Tabel 4. Henvisningsprofil fra kommuner 
 
Der er i projektperioden modtaget henvisninger fra alle lægepraksis i Norddjurs bortset fra en 
enkelt, dvs. 25 af i alt 26 praksis. Antallet af henvisninger varierer fra praksis til praksis med 
flest henvisninger fra læger i den østlige del af kommunen.  
 

7.1.2 Køn 

Ikke overraskende henvises flest kvinder til Sundheds- & Patientskolen. Dog udgør mænd en 
anselig tredjedel af alle henvisninger. 
 
Køn   2007 2008 2009 
kvinder    77 160 94 
mænd   40 90 47 
Tabel 5. Køn 
 

7.1.3 Alder 

Aldersfordelingen viser en nogenlunde stabil spredning over de tre år. Hovedparten af de 
henviste borgere/patienter er mellem 50-69år.  
 
Alder   2007 2008 2009 
20-29   3 8 3 
30-39   7 24 9 
40-49   23 39 30 
50-59   34 54 35 
60-69   33 65 29 
70-79   14 50 28 
80-89   3 10 7 
Tabel 6. Aldersfordeling 

 

7.1.4 Diagnose 

Af praktiske hensyn registreres borgernes/patienternes primære henvisningsdiagnose. Det er 
dog ikke ualmindeligt at borgerne/patienterne ofte har flere kroniske lidelser. Tabel 7 viser 
fordelingen af diagnoser. Borgere med en kronisk sygdom forskellig fra målgruppen har kunnet 
deltage i rygestop og Lær at Leve med Kronisk Sygdom kurser. 
 
Diagnose        2007 2008 2009 
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adipositas       36 59 28 
diabetes       22 66 23 
hjerte       9 31 20 
lunge       20 33 17 
kræft       16 31 23 
osteoporose         4 
gigt           2 
ryglidelse           1 
smerter           10 
andet*       14 30 8 
ukendt           5 
*hypertension, fibromyalgi, IBS, colitis ulcerosa     
Tabel 7. Primær diagnose 
 

7.1.5 Bopæl 

Hovedparten af henvisningerne kommer fra Grenaa og omegn. Syddjurs Kommunes andel af 
henvisningerne udgør 19%. 
 
 
Bopæls 
Kommune    2007 2008 2009 
Syddjurs  i alt 12 48 27 

8400   3 19 6 
8410     2 3 
8420     2 1 
8444   3 3 2 
8581     3 1 
8543     4 1 
8544     1   
8550     8 7 
8560   6 5 6 

      1   
          
Norddjurs  i alt  104 202 114 

8570   4 13 11 
8585   8 15 8 
8586   8 10 6 
8500   78 134 76 
8950     2 1 
8961   2 11 5 
8963   4 11 4 

    4 6 3 
Tabel 8. Bopæl  

 
 

7.2 Kursusanalyse  

Tabel 9 viser kursusaktiviteten (antal hold) der er afviklet i perioden. Der er udbudt kurser i 
Grenaa og Auning. 
 
Kursusaktivitet  2007 2008 2009 
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Kost 3 7 4 
Motion I 1 2 3 
Motion II 3 6 3 
Rygestop 2 3 1 
Lær at Leve med kronisk 
sygdom 

1 2 2 

Kræft & Kost 3 2 4 
Kræft & Følelser 2 4 4 
Kræft & Fysiske Følger 1 3 1 
Kræft & Arbejde * 0 0 
Kræft & Motion - 1 1 
Kræft & Livet 2 2 - 
Kræft & Seksualitet ** tema - 
Diabetesskole 2 0 6 
Lungeskole 2 2 1 
Hjerterehab samtale 16 12 Opgøres ved årets 

udgang 

* og ** 2 individuelle vejl.    

Tabel 9. Kursusaktivitet  
 
 
 

7.2.1 Gennemførelse og frafald 

Fremmøde og frafald af henviste borgere/patienter er løbende monitoreret og tiltag er 
iværksat for at forbedre fremmødet. Tabel 10 er en opgørelse over antallet af henviste 
borgere, der på opgørelsestidspunktet havde gennemført indledende samtale og gennemført 
kursus, samt en opgørelse over det antal borgere, der faldt fra før indledende samtale og før 
eller under kurset. Frafald defineres som udeblivelse med eller uden afbud og deltagelse i 
færre end 3 mødegange. 
 
Gennemførelse 
og frafald  

2007 2008 2009 

 gennemført 
 

frafald  gennemført  frafald  gennemført  frafald  

Indledende samtale 
(antal/henvisning i alt) 
 

85% 
(n=100/117) 

14% 
(n=16/117) 

88% 
(n=220/250) 

10% 
(n=24/250) 

80% 
(n= 113/141) 

14% 
(n=20/141) 

Sundhedsskolen: 
Kost, Motion I og II, 
Rygestop, Lær at Leve 
med kronisk sygdom 
(antal/antal tilmeldte) 

62%  
(n=77/125)  

38% 
(n=48/125)  
 

61%  
(n=163/267)  
 

39% 
(n=104/267)  
 
19% 
(n=49/267) 
udeblevet 
før start  
 

64%  
(n=92/144) 
 

36% 
(n=52/144)  
 
16% 
(n=23/144) 
udeblevet 
før start 
 

Patientskolen: 
Diabetesskole, 
Lungeskole 
(antal/antal tilmeldte) 
 

90%  
(n=18/20) 

10%  
(n=2/20) 

80%  
(n=16/20) 

20%  
(n=4/20) 
 

67%  
(n=44/66) 

33% 
(n=22/66) 

Kræftrehabilitering: 
Kræft & Kost, Kræft & 
Fysiske Følger, Kræft 
& Følelser, Kræft & 
Motion, Kræft & Livet 
(antal/antal tilmeldte) 
 

79%  
(n=15/19) 

21%  
(n=4/19) 

73% 
(n=58/80) 

27% 
(n=22/80) 

68% 
(n=25/37) 

32% 
(n=12/37) 
 

Tabel 10. Gennemførelse og frafald 
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Årsagerne til frafald ved indledende samtale skyldes primært udeblivelser uden afbud. Ved 
udeblivelse er borgeren blevet kontaktet telefonisk og tilbudt ny tid (max. 2 gange). 
Manglende lyst til at deltage er den væsentligste grund til udeblivelse fra samtalen, men 
sygdom eller arbejde afholder ligeledes nogle borgere fra at kunne deltage. En lille del af 
borgerne/patienterne er fejlhenviste og fejlregistrerede; i 2007 er det 1 borger (1%), i 2008 er 
det 6 (2%) og i 2009 drejer det sig om 8 (6%) fejlhenviste borgere. 
 
Borgere, der har meldt fra før eller under et kursusforløb, er blevet bedt om at angive årsagen. 
Sygdom, arbejde, manglende lyst eller at kurset ikke lever op til forventningerne udgør en stor 
del af frafaldet i kursusforløbene.  Andre årsager der er angivet: 
 

• nyopstået/akut opstået sygdom  
• magter ikke at fuldføre 
• kommet i medicinsk behandling/ ventetid og undersøgelse ifm. strålebehandling 
• død 
• kursus lever ikke op til forventningerne 
• kommet i arbejde/skole 
• prioriterer andre tilbud (ex motion, rekreationsophold) 
• ferie 
• manglende transport 
• kræftbehandling i Kina 
• kan ikke få fri fra arbejde 
• vælger rygestop på egen hånd 
• sygdom relateret til diagnosen 
• hospitalsindlæggelse 

 
 
Ved indledende samtale opfordres borgeren til at melde afbud, hvis han/hun ikke ønsker at 
deltage i et kursus.  I alt er 49 borgere udeblevet uden afbud før kursusstart i 2008 og 23 
udeblevet i 2009 (tabel 10).  
 
Forskellige tiltag til forbedring af fremmøde har været afprøvet. Telefonisk kontakt og 
udsendelse af påmindelsesbrev til borgeren har vist sig temmelig ressourcekrævende. I 2009 
designede Sundheds- & Patientskolen et letlæseligt reminder-postkort, som nu afprøves. 
Minimering af frafald er en udfordring også for andre regionale og kommunale sundhedstilbud, 
der henvender sig til borgere med kroniske lidelser. Som et led i kvalitetsudviklingen på dette 
felt, kunne benchmarking for frafald være en vej frem.  
 

7.2.2 Tilfredshed 

Alle deltagere på Kost, Motion, Rygestop og Kræftrehabilitering er blevet opfordret til at 
udfylde et tilfredshedsskema. Der er modtaget tilfredshedsskemaer fra 44% af deltagerne. 
Kursister på Lær at Leve kurset udfylder et særskilt tilfredshedsskema, der indgår i den 
nationale database.  
 
Det har vist sig, at mange borgere har læse- og skrivevanskeligheder, hvorfor underviserne er 
blevet opfordret til at sætte tid af på sidste mødegang til skemaudfyldelse, så de selv eller 
projektsekretæren kan være behjælpelig med skemaudfyldelse. Der udsendes ikke 
tilfredshedsskema til kursister, der er fraværende sidste mødegang.  
 
Tilfredshedsanalyse er foretaget holdvis og anvendt af underviser og projektleder i forbindelse 
med kursusevaluering (proces). De indkomne skemaer peger generelt på stor tilfredshed med 
tilrettelæggelsen af undervisningen, dog havde enkelte deltagere foretrukket et andet 
tidspunkt:  
 ’kl 8-9 meget bedre’ 
  ’svært når man er i arbejde’ 
 



   

 14 

Enkelte deltagere foreslår et lidt længerevarende forløb: 
 ’måske længere forløb’ 
 ’flere timer, alt for kort- man når ikke at bearbejde så meget’ 
 
På spørgsmålet om der er emner, der skulle være mere af svares for eksempel: 
 ’nej for det er forskelligt hvad folk fejler’  
 ’mere cykling, få pulsen op’ 
 ’Mere om valg af madvarer’ 
 ’mere om det psykiske, og lære at holde fast’ 
 
Kursisternes udbytte af undervisningen illustreres ved eksempler på ændringer af adfærd i 
dagligdagen og eksempler på, hvordan de er nået nærmere deres personlige mål:  
 ’bruger indkøbsvejledning og er begyndt at tabe mig’ 
 ’jeg spiser flere måltider’ 
 ’med nye kostvaner føler jeg mig bedre tilpas’ 
 ’er meget mere motiveret’ 
 ’rygestop har været godt, begynder ikke igen’ 
 ’jeg er bedre til at tilrettelægge dagen’ 
 ’Jeg kan undvære rollator og kørestol en del mere og har fået mere stabil gang’ 
 ’går tur hver dag’ 
 ’det sociale samvær med medsøstre’ 
 
Ved opfølgning 6 måneder efter endt forløb undersøges i hvor høj grad udbyttet af 
undervisningen fastholdes. Data inkluderes i projektets slutrapport. 
 

7.3 Anbefalinger 

Med udgangspunkt i procesevalueringen foreslås følgende tiltag som muligheder for 
videreudvikling og kvalitetsudvikling af Sundheds- & Patientskolens tilbud. 

• Praktisk madlavning integreret i kostmodulet 
• Kursustilbud på andre tider af døgnet 
• Kursustilbud bredes yderligere ud i kommunen 
• Øge antal mandlige undervisere 
• Kortere motionsprogram for KOL patienter 
• Indledende samtale i hjemmet for KOL patienter 
• Udvikling af støttemoduler til hjemmeplejens specialeområder (a la osteoporose) 
• Samarbejde med andre projekter om fælles benchmarking for frafald 

 
 
8.0 Det tværorganisatoriske samarbejde 
Konstruktionen af dette tværorganisatoriske samarbejde omkring patientuddannelse, som led i 
den patientrettede forebyggelse er, så vidt vides ikke prøvet andre steder. Evaluering af denne 
organisationsmodel er derfor vigtig for at kunne vurdere effekten og uddrage læring omkring 
samarbejdsprocesser.  Nedenfor beskrives de væsentligste udfordringer i og positive erfaringer 
fra samarbejdet.  
 

8.1 Organisationernes udfordringer 

Begge organisationer har været påvirket af forskellige politiske og organisatoriske 
prioriteringer og deadlines i projektperioden. I kølvandet på kommunalreformen skulle 
Regionshospitalet i gang med en sparerunde. Det betød bl.a. en midlertidig nedprioritering af 
udviklingen af patientuddannelse og personalenedskæringer på det medicinske område.  
Konkret betød det en forsinkelse i afviklingen af Diabetesskolen – også påvirket af 
Sundhedskartellets 8-ugers strejke i foråret 2008. Efterfølgende er diabetesprogrammet blevet 
revideret og afvikles nu planmæssigt. 
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Kommunalreformen med 3½ sammenlagte kommuner betød, at de enkelte afdelinger i 
kommunen brugte tid på at fusionere og opbygge sig selv, prioritere opgaver og lære hinanden 
at kende internt. Overordnet har tiden herefter været kendetegnet af forandringsprocesser, 
opgaver omkring harmonisering af serviceniveauet, sikring af fælles retning f.eks. i forbindelse 
med udviklingstiltag på sundhedsområdet mv. I kommunen har sundhedsafdelingen det 
overordnede ansvar for at koordinere og udvikle sundhedsområdet, herunder sundhedsfremme 
og forebyggelse. Mange af disse aktiviteter er forankret i driftsafdelinger. Det betyder, at 
intern dialog og samarbejde er en forudsætning for at sikre ejerskab og forankring af 
sundhedsaktiviteter. Det interne kommunale samarbejde har derfor haft stor fokus i perioden 
fra 2007.  
 
Kommunens behov for at opbygge interne kommunikationskanaler samt ledelsesmæssige 
ændringer i nogle driftsenheder, betød især i starten nogen forsinkelse i kommunikationen om 
projektet med disse afdelinger. Da Sundhedsafdelingen i starten selv havde behov for at 
varetage noget af den kommunikation, medførte det en del rolleforvirring og uklarhed om 
projektlederens råderum, hvorfor en detaljeret beskrivelse af samarbejdsforholdet blev 
udarbejdet (se 3.1 og bilag 3).  
 
Under hensyntagen til de organisatoriske udfordringer, der har været i såvel kommune som 
hospital, er der sket stor udvikling på Sundheds- og Patientskolen, hvilket alle parter har 
støttet op om. 
 
 
Set fra almen praksis side, som praksiskonsulent ansat ved Regionshospitalet Randers samt 
som repræsentant for Djurslands Kommuner –herunder også Norddjurs Kommune, skal det 
oplyses, at Patientskolen er et velfungerende sted. Det er et ståsted for patienter, der er ramt 
af kroniske sygdomme, der er dækket ind under de tiltag, som Patientskolen dækker. Der har 
været, og der er fortsat en stor interesse omkring KOL/lungepatienter, overvægtige, diabetes 
og nu senest omkring kræft og ikke mindst kurset ”lær at leve med en kronisk sygdom”.  

Enhver implementering kræver en vis tid, før det bliver udbredt / bliver taget i brug fra almen 
praksis side, men man kan se, at antallet af henvisninger er stigende fra år til år, dog med 
visse dyk i og omkring sommerperioden, hvilket primært kan være forårsaget af ferie i primær 
sektoren samt ferie blandt patienter. Det er givet, at med de øgede tiltag og arbejdet, der er 
pålagt primær sektoren, at Sundheds- og Patientskolen vil være et kærkomment tiltag også 
fremover, og som aflastning. Dette kræver, at der skal være en tæt kontakt til primær sektor, 
herunder informationsmøder. Den nuværende ledelse har gjort et stort stykke arbejde, og 
håber fremover, at Sundheds- og Patientskolen må udvikle sig til at varetage visse opgaver 
inden for de bestående rammer.  

 

8.2 Projektorganisering  

Projektets opbygning i en organisation, hvor Projektleder (og Projektsekretær) er direkte 
’ansat i projektet’, har medført stor kompleksitet i de kommunikationskanaler, der er 
nødvendige i forbindelse med forhandlings- og beslutningsprocesser omkring både drift og 
udvikling af Sundheds- & Patientskolen. Figur 4 viser kommunikationsvejene. 
 



   

 16 

Kommunikation

Kvalitets-& Forskningsafd

Driftsledere

Sundheds- &

Patientskolen
Chefsygeplejerske

Styregruppe

Koord.
Overlæge Grenaa

Afd.ledelse
medicinsk

Afd.ledelse
ortopædkirurgisk

Diabetesskole

Lungeskole

Hjerteskole

Projektkoordinator

Motion

Rygestop

Motion

Lær at Leve

Kræftrehab

Sundhedskonsulent/
Projektleder

Projektledere

Sundhedschef

Cheføkonoma

Kost

Kommunal 
sundhedsfremme

forebyg

Hospital
sundhedsfremme

forebyg

Sundheds
aftaler

Sundheds
aftale

Region 
Midtjylland

Syddjurs

Primær sektor

 
Fig. 4 Kommunikationsveje 
 
Projektorganiseringen og samarbejdsfladerne har gjort vilkårene for stillingen som projektleder 
særligt udfordrende. Stillingen er væsentligt isoleret fra de primære sparrings- og samarbejds- 
partnere og dermed både den spontane og den kontinuerlige dialog og vidensdeling, der opstår 
gennem en personlig relation. 
 
Som daglig leder af projektet forudsætter det tilstedeværelse i projektets tilhørssted i Grenaa.  
Da projektet er ledelsesmæssigt forankret i hospitalsledelsen har der været behov for også at 
have base i Randers. Afstanden (1 times kørsel) og praktiske hensyn har betydet at 
tilstedeværelse i kvalitets- & forskningsafdelingen har været begrænset til 1-2 dage pr uge.  
 
Tilknytningen til kvalitets- & forskningsafdelingen i Randers har været indgangsvinkel for faglig 
sparring og adgang til information.  Projektlederen referer til Specialkonsulent (fagligt), 
Chefsygeplejerske (projektansvarlig) og Kvalitets- & Forskningschef (ansættelsesforhold).   
Hospitalets patientskoler, lunge-, hjerte- og diabetesskole ledes af medicinsk afdeling. 
Drøftelser vedrørende drifts- og udviklingsmæssige forhold er foregået ad hoc med 
afdelingsledelsen og de specialeansvarlige læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.  
 
Tilstedeværelsen i Randers har været udnyttet til at etablere personlig kontakt og 
kommunikation i økonomi- og personaleafdelingen.  Fortsat synlighed i administrationen er 
vigtig for ikke at blive ’overset’ i forbindelse med formidling af informationer, der er relevante 
for projektet, der er afhængig af hospitalets databaser i den daglige drift. 
 

8.3 Kommunikation 

Projektleder og sundhedskonsulent har som udgangspunkt deltaget i møder i egne 
organisationer, men for at sikre projektets fremdrift og koordinering af aktiviteter har det 
været vigtigt med en løbende gensidig orientering om aktiviteter inden for henholdsvis 
kommune og hospital. Geografisk adskilt 40km fra hinanden betød overvejelser om og 
prioritering af, hvornår det var vigtigt at mødes personligt.  
 
Faste månedlige møder mellem sundhedskonsulent og projektleder blev planlagt, og der blev 
udarbejdet en dagsordensplan som fælles redskab til den fremadrettede planlægning omkring 
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projektet. Disse møder er suppleret med e-mails og telefon korrespondance, og møder i kræft-
kronikergruppen samt deltagelse i tema arrangementer har også givet input til processen 
omkring udvikling af Sundheds- og Patientskolen.  Denne kommunikation vurderes at have 
fungeret godt og har givet anledning til mange spændende faglige diskussioner. Faglig sparring 
i forbindelse med udviklingstiltag har betydet en mere helhedsorienteret tilgang til 
iværksættelse af disse. 
 
Brugen af forskellige IT systemer har givet ’ekstraarbejde’ f.eks. i forbindelse med opdatering 
og journalisering af dokumenter, som begge organisationer har behov for adgang til. 
Samkøring af elektroniske kalendere ville have været fordelagtigt, men har ikke været muligt.  
 

8.4 Beslutningsprocesser 

Styregruppens medlemmer har fra start været meget engagerede i projektet. Specielt i 
projektets første år måtte flere styregruppemøder ombookes eller helt aflyses pga. 
konkurrerende deadlines for aktiviteter i forbindelse med kommunalreformen i både 
Regionshospitalet Randers-Grenaa og Norddjurs Kommune. For at sikre fremdriften af 
aktiviteter blev nogle beslutninger derfor truffet uden forudgående fælles drøftelse blandt 
gruppens medlemmer, hvilket gav anledning til overvejelser om styregruppens funktion. 
Kommissoriet blev revideret og mødefrekvensen tilpasset driftsfasen; - kvartalsvis. I 
forbindelse med revision af projektbeskrivelsen for Sundheds- & Patientskolen bør det drøftes, 
hvorledes styregruppemedlemmernes bidrag yderligere vil kunne optimeres.  
 

8.5 Projektledelse 

Kernefunktionen – projektledelse - har været udfordrende i dette samarbejdsprojekt. 
Projektledelse består i en række ledelsesopgaver, herunder at skabe det ønskede 
’projektprodukt’, at lede udad, ledelse indad, at lede ressourcerne og projektstyring.  Den 
praktiske udførelse af disse ledelsesopgaver har været præget af delvis uklare eller flydende 
grænser for hvilke opgaver og tiltag, der skulle tages stilling til i fællesskab, og hvilke 
projektlederen havde selvstændig beslutnings- og handlefrihed til at udføre.  
 
Der har ikke altid været enighed om, hvorvidt en opgave var en drifts- eller en 
udviklingsopgave. Det har skabt uklare forventninger til rollen som projektleder, - er 
projektlederens rolle at være ’holdformand’ som selv udfører væsentlige dele af arbejdet, 
’administrativ koordinator’ som sørger for møder og kommunikation, planer og rapporter eller i 
hvor høj grad er projektlederen ’drivkraft og fanebærer’ som udadtil og indadtil tegner 
projektet og dets mål?  Hvordan er vægtningen af disse ’roller’ og hvordan bør den være? En 
afklaring og tydelig beskrivelse af de fælles forventninger til projektlederrollen bør indgå i 
revision af samarbejdsbeskrivelsen.  
 
 
9.0 Sammenfatning 
Midtvejs i den 4-årige projektperiode har projektet opnået succes med en række mål. 
Opsummerende kan nævnes: 

• Udvidelse af interessenter der kan henvise til Sundheds- & Patientskolen 
• Tilknytning af kommunalt ansatte fysioterapeuter som undervisere  
• Udvikling og implementering af et kræftrehabiliteringsprojekt  
• Udvidelse af målgrupper, herunder muskel-, led- og skeletlidelser 
• Synliggørelse af Sundheds- og Patientskolen via PR, hjemmesider, foldere mv.  
• Kompetenceudvikling af undervisere i kommune og hospital 
• Sundheds- og Patientskolens tilbud er gjort tilgængeligt i Auning Idrætscenter 
• Indgåelse af samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune  
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Måltallet på 320 henvisninger/deltagere er ikke nået, hvilket der som nævnt tidligere er flere 
grunde til. Alligevel er der henvist 8,2 gange flere patienter i Norddjurs Kommune set i forhold 
til andelen, der henvises i Århus kommune1. Fremover skal der arbejdes videre med flere af de 
nævnte områder og det vurderes, at projektet er ved at være løbet i gang, og at der er skabt 
gode forudsætninger for den videre udvikling af Sundheds- og Patientskolen.  
 
Erfaringen fra dette samarbejdsprojekt viser at den nuværende projektorganisering har gjort 
det muligt at 

• imødekomme behov fra såvel kommune som hospital i relation til den patientrettede 
forebyggelse  

• skabe et patientuddannelsestilbud lokalt for borgere på Djursland 
• bevare en høj faglig kvalitet i patientundervisningen 
• sikre sammenhæng mellem indsatser på hospital og i kommune 

 
Samtidig fremstår der den udfordring i, hvordan man i projektorganiseringen kan få 
imødekommet behovet for at have en (ledelses)funktion, der kræver fysisk tilstedeværelse et 
sted, som ligger relativt geografisk isoleret til at varetage ’ledelse indad’– samtidig med 
behovet for at indgå i teams, netværk osv. der tilgodeser ’ledelse udad og fremad’. 
  
10.0 Perspektivering 
Sundheds- & Patientskolen er i stigende grad blevet udviklet og orienteret mod 
livsstilsændringer og den rehabilitering, der finder sted i kommunalt regi, mens den 
sygdomsspecifikke patientuddannelse og rehabilitering, der finder sted i hospitals regi, har fået 
et mere afgrænset fokus i projektet. Implementeringen af forløbsprogrammerne for hjerte-
karsygdom, KOL og diabetes fra efteråret 2009 udgør en væsentlig ændring i rammerne for 
Sundheds- & Patientskolen, der giver anledning til revurdering og nytænkning i forhold til 
projektets organisering og ledelse.  
 
Norddjurs Kommunes Kræftrehabiliteringsprojekt, der i projektperioden har været samkørt 
med Sundheds- & Patientskolen, forventes slutevalueret i oktober 2009. Denne evaluering vil 
danne grundlag for stillingtagen til en evt. fortsættelse af kræftrehabilitering i kommunen. 
 
Den fremtidige projektorganisering bør således kunne imødekomme disse perspektiver, og skal 
kunne sikre at både administrative opgaver (daglig drift), udviklingsopgaver og kommunikation 
varetages mest hensigtsmæssigt.  
 
 
11.0 Bilag 
 
1. Kommissorium styregruppe 
2. Undervisningsmodel   
3. Beskrivelse af projektsamarbejdet 
4. Motionsprogram 
5. Kursusanalyse Rygestop 
6. Gensidig forventningsaftale 
 
 
 
 

                                                
1 Center for kvalitetsudvikling/Center for Folkesundhed Region Midtjylland. Ekstern evaluering af lægehenvist 

sundhedskursus i SundhedsCenter Århus. Juni 2009. 
 


