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FORSIDEN: 
Keramiker Olaf Stæhr-Nielsens relief "Videnskabens Træ" er ophængt ved indgangen til Aarhus Universitets aula (1949). 

Her hænger de enkelte fakulteters symboler mellem grenene. Der er siden kommet to grene til. Foto: Lars Kruse 



 

Imødekommer sundhedsvæsenet borgerens behov? 

 – multisygdom som case 
 

19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning 

Mandag 25. september 2017 
 

Studenternes Hus: Preben Hornung og Richard Mortensen-stuerne 

09:30 – 10:00  Kaffe/te og brød 

10:00 – 10:10  Velkomst  

– ved Camilla Palmhøj Nielsen, forskningsleder, DEFACTUM 

10:10 – 11:10  Oplæg ved keynotespeaker: Mieke Rijken, seniorforsker, ph.d., NIVEL 

– Præsentation og opsamling ved Viola Burau, seniorforsker, DEFACTUM 

11:10 – 11:25  PAUSE 

11:25 – 12:25  PANELDISKUSSION 

 – Introduktion og opsamling ved Ulla Væggemose, seniorforsker, DEFACTUM 

• Patient – Lisbeth Ørtenblad 

mag.art. i antropologi, MPH, DEFACTUM 

• Almen praksis – Marius Brostrøm Kousgaard 

Seniorforsker, politolog, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns 

Universitet 

• Kommune – Charlotte Glümer 

centerchef, læge, ph.d., Center for Diabetes, Københavns Kommune og adj. pro-

fessor, Aalborg Universitet 

• Økonomi – Eva Draborg 

lektor, cand.rer.soc., ph.d., COHERE, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, 

Syddansk Universitet 

• Organisation – Janne Seemann 

professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

12:30 – 13:30  FROKOST i STAKLADEN 

Konferencecentret Beliggende i nabobygningen – gå ud og ind igen ... 

13:30 – 15:00   Parallelsessioner med præsentation af abstracts fra sundhedstjenesteforsknings-

projekter i de danske miljøer 

Workshop om multisygdom ved Anne Frølich, forskningsleder, overlæge, ph.d., 

Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og 

Finn Breinholt Larsen, programleder, seniorforsker, DEFACTUM. 

15:00 – 15:15   PAUSE 

15:15 – 15:45 

Mødelokale 2 

 Perspektivering – Mette Kjølby, vicedirektør, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 

– Introduktion ved Jens Krogh, tidl. centerchef 

Studenternes Hus: Preben Hornung-stuen 

15:45 – 16:45  

 

 NETVÆRKSRECEPTION – Velkomst ved Camilla Palmhøj Nielsen 

– med mulighed for præsentation af sundhedstjenesteforskningsmiljøerne i form af 

posters eller andet skriftligt materiale. 

 

Sted: 

Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Universitet 

Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C  

– brug indgang ved Studenternes Hus 

 

Sidste frist for tilmelding: 19. september 2017 

Deadline for indsendelse af abstracts: 21. august 2017. 
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Program for parallelsessioner 
(nr. svarer til abstractnummer i oversigten) 

 

Mødelokale 1 - stueetagen 

Workshop om multisygdom   

kl. 13.30 – 

15.00 
Workshop om multisygdom ved Anne Frølich og Finn Breinholt Larsen 

 

Mødelokale 1.1 - stueetagen 

Session 1: Sundhedsvæsenet i forandring – Ordstyrer: Jens Krogh 

Nr. 7  

kl. 13.30 

European collaboration on drug policy: horizon scanning for big impact pharmaceuticals 

Karla Douw et al., SDU 

Nr. 9 

kl. 13.45 

Personlig medicins potentialer – en politisk diskursanalyse 

Morten Deleuran Terkildsen et al., DEFACTUM 

Nr. 4 

kl. 14.00 

Øger læger i den fremskudte præhospitale indsats overlevelsen hos patienter med akutte kritiske 

tilstande? 

Gitte Valentin et al., DEFACTUM 

Nr. 11 

kl. 14.15 

Sundhedsøkonomiske omkostninger for multisyge og komplekst multisyge patienter 

Nis Vestergård Lydiksen et al., SDU 

Nr. 3 

kl. 14.30 

Application of multilevel approach for prevention and management of type 2 diabetes in region of 

Southern Denmark 

Fadumo Abdi Noor et al., SDU 

 

Mødelokale 2 – 1. sal 

Session 2: Koordinering i sundhedsvæsenet – Ordstyrer: Viola Burau 

Nr. 6  

kl. 13.30 

The Patient’s Team and extended role of doctors as ‘Patient responsible Physicians’ - some 

organizational perspectives 

Janne Seeman et al., AAU 

Nr. 1 

kl. 13.45 

Når sygeplejersker koordinerer:  

Formel og uformel inter-organisatorisk koordination i patientforløb med multisygdom 

Anne Døssing, AAU 

Nr. 13 

kl. 14.00 

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom – Et samarbejde mellem almen praksis, 

kommune og hospital 

Ramune Jacobsen et al., Bispebjerg Hospital 

Nr. 12 

kl. 14.15 

Genindlagte ældre medicinske patienters oplevelse af perioden omkring en akut korttidsindlæggelse 

Pernille Würtz Bøhm et al., Forskningsenheden Optimed og Universitetshospitalernes Center for 

Sundhedsfaglig Forskning 

Nr. 8 

kl. 14.30 

Respiratorbehandling i eget hjem – Organisatoriske udfordringer og fremadrettede perspektiver på 

visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af behandling. Resultater fra ny medicinsk 

teknologivurdering 

Kathrine Carstensen et al., DEFACTUM 

 

Mødelokale 2.2 – 1. sal 

Session 3: Patientrettede indsatser i sundhedsvæsenet – Ordstyrer: Berit Kjærside Nielsen 

Nr. 10 

kl. 13.30 

Aktiv Patientstøtte – følgeforskning på en tværregional intervention 

Nina Konstantin Nissen, Mia Fredens et al., DEFACTUM 

Nr. 5 

kl. 13.45 

PRO-data og instrumentering af patientviden og -deltagelse 

Henriette Langstrup, KU 

Nr. 14 

kl. 14.00 

Know where to go: Evidence from a controlled trial of a healthcare system information intervention 

among immigrants 

Signe Smith Jervelund et al., KU 

Nr. 15 

kl. 14.15 

Community Families: Bridging the gap between mental health services and civil society – A qualitative 

study from a users' perspective 

Ulla Væggemose et al., DEFACTUM 

Nr. 16 

kl. 14.30 

Netværksfamilier - et kvalitativt studie af frivillige familier, der støtter folk med svær psykisk sygdom 

Ulla Væggemose et al., DEFACTUM 
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Abstracts i alfabetisk rækkefølge efter oplægsholders fornavn 

Nr. Oplægsholder Titel på abstract Session 

1 Anne Døssing 
Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde, Aalborg Universitet 

Når sygeplejersker koordinerer:  
Formel og uformel inter-organisatorisk 
koordination i patientforløb med 
multisygdom 

  
 

Koordinering i 
sundhedsvæsenet 

2 Donna Wolff et al. 
Institut for Regional 
Sundhedsforskning, Syddansk 
Universitet 

Udvikling i forekomsten af patienter i 
ambulant sygehusbehandling for flere 
samtidige kroniske sygdomme 

NB! Holder ikke 
oplæg.  

3 Fadumo Abdi Noor et al.  
Institut for 
Sundhedstjenesteforskning, 
Syddansk Universitet 

Application of multilevel approach for 
prevention and management of type 2 
diabetes in region of Southern Denmark 

Sundhedsvæsenet 
i forandring 

4 Gitte Valentin et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Øger læger i den fremskudte præhospitale 
indsats overlevelsen hos patienter med 
akutte kritiske tilstande? 

Sundhedsvæsenet 
i forandring 

5 Henriette Langstrup 
Afdeling for 
Sundhedstjenesteforskning, 
Københavns Universitet 

PRO-data og instrumentering af 
patientviden og -deltagelse 

Patientrettede 
indsatser i 
sundhedsvæsenet 

6 Janne Seeman et al. 
Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde, Aalborg Universitet 

The Patient’s Team and extended role of 
doctors as ‘Patient responsible Physicians’ 
- some organizational perspectives 

Koordinering i 
sundhedsvæsenet 

7 Karla Douw et al. 
Institut for 
Sundhedstjenesteforskning, 
Syddansk Universitet 

European collaboration on drug policy: 
horizon scanning for big impact 
pharmaceuticals 

Sundhedsvæsenet 
i forandring 

8 Kathrine Carstensen et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Respiratorbehandling i eget hjem – 
Organisatoriske udfordringer og 
fremadrettede perspektiver på visitation, 
igangsætning og tilrettelæggelse af 
behandling. Resultater fra ny medicinsk 
teknologivurdering 

Koordinering i 
sundhedsvæsenet 

9 Morten Deleuran Terkildsen et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Personlig medicins potentialer – en politisk 
diskursanalyse 

Sundhedsvæsenet 
i forandring 

10 Nina Konstantin Nissen, Mia 
Fredens et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Aktiv Patientstøtte – følgeforskning på en 
tværregional intervention 
 

Patientrettede 
indsatser i 
sundhedsvæsenet 

  

http://www.ifsv.ku.dk/afdelinger/sundhedstjenesteforskning/
http://www.ifsv.ku.dk/afdelinger/sundhedstjenesteforskning/
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11 Nis Vestergård Lydiksen et al. 
COHERE, Syddansk Universitet 

Sundhedsøkonomiske omkostninger for 
multisyge og komplekst multisyge 
patienter 

Sundhedsvæsenet 
i forandring 

12 Pernille Würtz Bøhm et al. 
Forskningsenheden Optimed og 
Universitetshospitalernes Center 
for Sundhedsfaglig Forskning 

Genindlagte ældre medicinske patienters 
oplevelse af perioden omkring en akut 
korttidsindlæggelse 

Koordinering i 
sundhedsvæsenet 

13 Ramune Jacobsen et al. 
Forskningsenhed for Kroniske 
Sygdomme, Bispebjerg Hospital 

Udvikling af en patientcentreret model ved 
multisygdom – Et samarbejde mellem 
almen praksis, kommune og hospital 

Koordinering i 
sundhedsvæsenet 

14 Signe Smith Jervelund et al. 
Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet 

Know where to go: Evidence from a 
controlled trial of a healthcare system 
information intervention among 
immigrants 

Patientrettede 
indsatser i 
sundhedsvæsenet 

15 Ulla Væggemose et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Community Families: Bridging the gap 
between mental health services and civil 
society – A qualitative study from a users' 
perspective 

Patientrettede 
indsatser i 
sundhedsvæsenet 

16 Ulla Væggemose et al. 
Folkesundhed & 
Sundhedstjenesteforskning, 
DEFACTUM, Region Midtjylland 

Netværksfamilier - et kvalitativt studie af 
frivillige familier, der støtter folk med svær 
psykisk sygdom 

Patientrettede 
indsatser i 
sundhedsvæsenet 
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Abstract nr. 1 

Titel 

Når sygeplejersker koordinerer:  
Formel og uformel inter-organisatorisk koordination i patientforløb med multisygdom 

Forfatter(e) 

Anne Døssing 

Baggrund 

I relation til den omfattende fragmentering i patientforløb med multisygdom er det væsentligt at 
interessere sig for koordinering på det operative niveau, som har en central betydning for patienternes 
oplevelse af sammenhæng.  
Viden om hvordan professionelle grupper i hverdagen varetager inter-organisatorisk koordination er 
imidlertid stadig begrænset, hvorved det i forbindelse med udvikling af nye koordineringsinitiativer ikke 
er muligt at tage højde for, hvordan disse spiller sammen med den eksisterende formelle og uformelle 
koordineringslogik i sundhedsvæsnets professionelle organisationer.       
I relation til professionelle grupper er sygeplejeprofessionen en særlig interessant case; det er den 
største gruppe af sundhedsprofessionelle i den vestlige verden, og selvom professionen ikke har et 
formelt koordineringsmandat er sygeplejersker gentagne gange tilskrevet en rolle som ’organisatorisk 
lim’, hvilket bl.a. knyttes til en grundlæggende holistisk tilgang og hyppig patientkontakt.  

Formål 

Studiets formål er at opnå øget indsigt i hvordan sygeplejeprofessionen varetager operative, inter-
organisatorisk koordination i patientforløb med multisygdom (2+ kroniske sygdomme); hvad består limen 
af? Fokus er afgrænset til den store gruppe af sygeplejersker, som varetager koordinering som en 
integreret del af deres almindelige arbejde.  

Metode 

Et kvalitativt casestudie af danske sygeplejersker fra en ’almindelig’ kommune (plejecenter og 
hjemmesygepleje), et regionshospital (sengeafsnit og ambulatorier på medicinsk afdeling) og almen 
praksis (fem uafhængige klinikker af forskellig størrelse).  
Empirisk materiale blev genereret i et serielt design i 2016: først observationer, dernæst fokusgrupper. 
De 44 deltagere var sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere fra klinisk praksis udvalgt således at der 
blev opnået variation i relation til erfaring og ansættelse/ikke ansættelse i andre organisationer i 
sundhedsvæsnet. 
Analysen foregik vha. kvalitativ kodning og kategorisering, og overordnet er studiet baseret på en 
abduktiv forskningsstrategi med et ønske om at abstrahere typiske handlinger og motiver blandt sociale 
aktører.    

Konklusion/resultat 

Sygeplejerskerne viste sig meget loyale overfor de formelle koordineringsmekanismer, som de 
prioriterede som førstevalg. Ikke desto mindre fandt sygeplejerskerne ofte, at de formelle procedurer var 
utilstrækkelige, og i sådanne situationer skiftede sygeplejerskerne midlertidig til uformel inter-
organisatorisk koordination, som fungerede som en backup praksis møntet på at understøtte integration. 
Skiftet blev aktiveret af tilfældig identifikation af fragmentering i forbindelse med andre opgaver, et 
stærkt professionelt engagement i at få tingene til at fungere i patienternes interesse samt en 
vedvarende stræben efter at have styr på tingene. Uformel inter-organisatorisk koordination opdeles i to 
typer; supplerende og by-passing. Telefonopkald var den foretrukne form for supplerende koordinering 
på tværs af organisationer og knyttes til syv forskellige formål. By-passing refererer til koordinering, som 
direkte afviger fra de formelle procedurer, og her blev der identificeret fire praksisformer: Anvendelse af 
proforma ydelser, divergerende administration af materialer, kontakt uden patientsamtykke og 
indforstået koordination. 
Samlet set demonstrere studiet et adaptivt samspil mellem formel og uformel inter-organisatorisk 
koordination som udspringer af den omfattende kompleksitet forbundet med multisygdom.     

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Anne Døssing, ph.d. studerende, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

ando@socsci.aau.dk , tlf. 87551878 

 



Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning – 19. møde mandag 25. september 2017 

Abstract nr. 2 

Titel 

Udvikling i forekomsten af patienter i ambulant sygehusbehandling for flere samtidige kroniske 
sygdomme.  

Forfatter(e) 

Donna L Wolff, Katrine H Rubin, Søren B Bogh, Christian V Plessen, Thomas L Sørensen, Frans B 
Waldorff, Christian B Mogensen  

Baggrund 

Forekomsten af flere samtidige kroniske sygdomme hos samme person er associeret med et højt 
ressourceforbrug og er omkostningstungt for sundhedsvæsenet, mens det for patienten er forbundet med 
et dårligere resultat af behandlingen sammenlignet med patienter med kun en kronisk sygdom.  
Behandlingen af kroniske sygdomme foregår til tider i et fragmenteret behandlingssystem, hvor 
patientens behandlingsforløb ikke altid er optimalt koordineret, hvilket kan resultater i et unødig stort 
forbrug af kontakter til sundhedsvæsenet.  
For at kunne optimere behandlingen af patienter med flere samtidige kroniske sygdomme er det vigtigt 
at have viden om forekomsten og kombinationen af sygdomme. Dette er belyst i primær sektor, mens vi 
endnu ikke kender omfanget og udviklingen på sygehusambulatorier.  

Formål 

Formålet med dette studie er at beskrive udviklingen i forekomsten af patienter, der er 
i ambulant sygehusbehandling for flere samtidige kroniske sygdomme, samt at finde de hyppigste 
kombinationer af ambulant behandlede sygdomsgrupper. 

Metode 

Studiet et gennemført som en tværsnitundersøgelse, med tre kohorter inkluderet i 2003/2004, 
2008/2009 og 2013/2004. Der blev udvalgt 32 kroniske sygdomme (f.eks. diabetes). De 32 sygdomme 
blev grupperet i 11 grupper svarende til organisering af ambulatorier (f.eks. endokrinologi). Patienter 
(alder 18+) fra alle danske sygehusambulatorier med minimum en af de 32 udvalgte kroniske sygdomme 
og i et åbent langvarigt ambulant forløb (mere end 2 besøg over 14 mdr pr diagnose) blev inkluderet i 
studiet.  

Konklusion/resultat 

Foreløbige resultater:  
Andelen af patienter i langvarig ambulant sygehusbehandling for flere samtidige kroniske sygdomme ud 
af patientgruppen med kroniske sygdomme var 9 % i 2003/2004 (33.370 af 388.085 patienter), 11 % i 
2008/2009 (52.718 af 497.958 patienter) og 13% i 2013/2014 (77.558 af 611.548 patienter).  
Gruppen af patienter i langvarig ambulant sygehusbehandling for én kronisk sygdom steg 151 % fra 
2003/4 til 2013/4 (353.715 – 533.990 patienter), mens gruppen af patienter i ambulant 
sygehusbehandling for to eller flere kroniske sygdomme samtidig steg 232% fra 2003/4 til 2013/14 
(33.370 – 77.558 patienter).  
Der var stor variation i kombinationer af kroniske ambulante sygdomsgrupper. I 2013/2014 var den 
hyppigste kombination ”Endokrin, metabolisk og kromosomale sygdomme” + ”sygdom i 
bevægelsessystemet” blandt patienter under 65 år (5028 patienter, 9,9 %) og ”Øjensygdom” + ”Øre-, 
næse og halsygdom” blandt patienter på 65 år og derover (6352 patienter, 7,42 %). 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Donna Lykke Wolff, ph.d.-studerende. Center for Kvalitet, Region Syddanmark & Institut for regional 
Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

Donna.wolff@rsyd.dk. Tlf nr: 29796589 
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Abstract nr. 3 

Titel 

Application of multilevel approach for prevention and management of type 2 diabetes in region of 
Southern Denmark 

Forfatter(e) 

Fadumo Abdi Noor, Gabriel Gulis 

Baggrund 

Management and prevention of chronic disease requires due to complexity of their etiology complex often 
multilevel approach involving micro (intrapersonal), meso (interpersonal) and macro (structural) levels 
approach. Within Danish health system, these three levels could be considered as the municipal level 
(primary contact with citizens and patients), regional level (relations among hospitals, GP’s, associations) 
and state level (structural general policy making). Despite research on the subject of collaboration there 
is still a need for better understanding how these three levels work together. 

Formål 

The aim of this study was to explore public health work according multilevel approach using type 2 
diabetes as example of a chronic disease. This presentation shows the factors that inhibit or facilitate 
multilevel based work. 

Metode 

The data were collected through semi-structured interviews with health professionals in 9 of 22 
municipalities in Region Southern Denmark to get information upon public health services offered and 
collaboration with higer levels. 

Konklusion/resultat 

A set of factors that inhibit and facilitate collaboration were identified. Major facilitators are mutual 
respect and trust, clear shared goals and responsibility, knowing each others values and level of 
competencies, developing and maintaining good relationship, effective communication, shared data 
system. Factors that inhibit collaboration included traditional attitudes and beliefs, misunderstanding of 
professional´s roles and responsibility, differences in approaches, lack of communication, time, 
organizational structure. 
Successful collaboration requires actors in the multilevel approach to have clearly articulated and well 
understood shared goals and strategies for the management and prevention of chronic diseases and to 
address the complex challenges facing public health systems.  

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Fadumo Abdi Noor, Phd studerende, institut for sundhedstjenesteforskning, SDU 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

fanoor@health.sdu.dk 65508692 
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Abstract nr. 4 

Titel 

Øger læger i den fremskudte præhospitale indsats overlevelsen hos patienter med akutte kritiske 
tilstande?  

Forfatter(e) 

Gitte Valentin og Lotte Groth Jensen  

Baggrund 

Der er betydelig variation i organiseringen af den fremskudte præhospitale indsats i de fem regioner i 
Danmark- både i forhold til bemandingen af akutbilerne men også i forhold til antallet af akutbiler i 
beredskabet. Region Midtjylland har relativt mange akutlægebiler sammenholdt med de andre regioner, 
og da der er markante forskelle i driftsomkostningerne forbundet med de forskellige beredskaber er det 
yderst relevant at få klarlagt, hvilken betydning det har for patienternes overlevelse og sygelighed, at de 
modtager behandling af en læge fremfor en paramediciner, samt om der er bestemte patientgrupper, 
som har særligt gavn af lægebehandling i den præhospitale fase. 

Formål 

Formålet med dette litteraturstudie er, at afdække evidensen for betydningen af uddannelsesniveau 
blandt sundhedsprofessionelle, som varetager den præhospitale behandling af patienter med akutte 
kritiske tilstande på skadesstedet og under transporten til hospitalet. Derudover et der foretaget en 
deskriptiv kortlægning af forskelle og ligheder i uddannelsen af danske reddere/paramedicinere og 
internationale paramedicinere. Denne kortlægning er foretaget med henblik på at fastslå, i hvor høj grad 
resultaterne fra de internationale studier vedr. betydningen af uddannelsesniveau kan overføres til 
danske forhold. 

Metode 

Den eksisterende evidens på området er afdækket vha. en gennemgang af systematiske reviews og 
primære studier, som har undersøgt associationen mellem det præhospitale personales 
uddannelsesniveau og overlevelse blandt patienter med følgende fem udvalgte tidskritiske tilstande: 
Hjertestop, respirationssvigt, brystsmerter, slagtilfælde og svære traumer.  

Konklusion/resultat 

Der indgår 10 systematiske reviews og syv primære studier i gennemgangen. Studierne er publiceret i 
perioden 2000-2017. 
Blandt patienter med hjertestop og patienter med alvorlige traumer herunder hovedtraumer peger 
evidensen på, at præhospital lægebehandling er associeret med øget overlevelse og forbedret outcome 
sammenholdt med præhospital behandling varetaget af paramedicinere og andet ambulancepersonale. 
Indenfor de tre andre udvalgte patientkategorier: respirationsstop, brystsmerter og slagtilfælde er det 
grundet mangelfuld evidens på området ikke muligt at konkludere, hvorvidt der er forskelle i 
behandlingseffekten mellem de to faggrupper.  

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Gitte Valentin, Projektleder, Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

Gitte.valentin@rm.dk 
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Abstract nr. 5 

Titel 

PRO-data og instrumentering af patientviden og –deltagelse 

Forfatter(e) 

Henriette Langstrup 

Baggrund 

Patient Rated Outcome data (PRO) er kommet på den officielle danske sundhedspolitiske agenda de 
seneste år og med etableringen af PRO sekretariatet ved Sundhedsdatastyrelsen i 2017 er et nationalt 
arbejde i gang som gøre PRO til et centralt redskab for patientinddragelse. Mobiliseringen af patienternes 
egen viden og individuelle behov ved brug af disse standardiserede spørgeskemaer indlejret i it-systemer 
er blevet et offentlig forehavende. Erfaringer fra forskning i Quality of Life viser, at spørgeskemaer 
systematisk kan afdække behov, der ikke kommer frem i den almindelige kliniske dialog mellem patient 
og sundhedsprofessionel. Udviklingen og valideringen af skemaerne er et omfattende, internationalt 
forskningsfelt, med faglige, metodologiske diskussioner af skemaernes og validerings-metodernes kvalitet 
i arbejdet med at fange specifikke patienters viden og behov. Men hvordan PRO-teknologierne som 
instrumenter i praksis former hvad vi forstår som "patientviden", "inddragelse" og "patienterfaring" er 
mindre klart. 

Formål 

Forskningen indenfor Science and Technology Studies har længe analyseret, hvordan specifikke 
vidensteknologier former, hvad vi forstår som sandt, sikkert og godt. Forskellige instrumenter etablerer 
og legitimerer specifikke vidensformer. I denne præsentation vil jeg belyse, hvad det betyder for 
patienter og sundhedsprofessionelle, at PRO bliver udpeget som en ’autoriseret’ form for viden om hvad 
patienter erfarer og har behov for. Hvordan får forskellige aktører indflydelse på såvel instrumenter som 
de institutionelle praksisser som instrumenterne indlejres i i det emergerende PRO-felt? Er der former for 
viden og erfaring, der bliver udfordret af denne måde at forstå og repræsentere patientviden på? 

Metode 

Min præsentation tager udgangspunkt i et igangværende etnografisk studie af spredning og 
institutionalisering af PRO i Danmark. Empirisk trækker jeg på rapporter, projektbeskrivelser og andre 
skriftlige kilder, på feltobservationer ved offentlige arrangementer vedrørende PRO samt interviews med 
beslutningstagere og stakeholders (aktuelt 10 interviews).  

Konklusion/resultat 

PRO-visionerne samler mange aktører på tværs af sektorer og interessegrupper, ved at tilbyde en 
materialisering og systematisering af den ellers diffuse målsætning om patientinddragelse. Men 
indføringen af instrumenterne kalder i sig selv på patientinddragelse og her ser vi forskelle i hvad 
aktørerne anser for relevant patientviden. Ydermere er det værd at diskutere om den konkret, praktiske 
anvendelse af PRO kan betyde en marginalisering af anden form for viden – fx den der opstår i dialogen 
mellem patient og sundhedsprofessionel.   

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Henriette Langstrup, Lektor ved afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Center for Medicinske 
Videnskabs- og Teknologistudier, Københavns Universitet.  

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

helan@sund.ku.dk, +4535326203 
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Abstract nr. 6 

Titel 

The Patient’s Team and extended role of doctors as ‘Patient responsible Physicians’ - some organizational 

perspectives 

Forfatter(e) 

Janne Seemann og Jeppe Gustafsson 

Baggrund 

Relevance and significance 
Horizontal clinical management of integrated patient flows in health care has been put on the reform 

agenda globally to ensure better continuity of patient care services, increased patient safety and 

enhancement of the professional quality of treatment. 

 

Since 2013 the North Region of Denmark has sought to improve the coordination of patient flows through 

their hospitals and also between the hospitals and the primary sector. A sort of matrix structure is 

combining a vertical integration of clinical departments with a horizontal integration of patient flows. 

Trailing research of these initiatives has been conducted by the authors at Aalborg University Hospital 

(AAUH) since 2012 and is still going on. 

 

In 2015 further improvements to ensure efficient and coherent patient courses were brought forward 

through:  

1. The regional concept of the “Patient’s Team”, defined and described as a dynamic form of 

organization and work among a group of professionals or a multidisciplinary team.  

 

2. A national concept of “The Patient responsible Physician” (PRP). The Danish Ministry for Health 

and Elderly Affairs (along with other stakeholders) finally agreed in November 2016 on a national 

model for so-called ‘Patient Responsible Physicians’. According to the official documents the goal 

of the concept is to make a real difference in the patient’s sense of coherence, coordination and 

security in the hospital system. There is also much emphasis on PRP being anchored in teams. 
 

Both of the above mentioned concepts are (in combination) expected to improve the continuity of the 

treatment and the patient flow at AAUH. How this is done is, however, not quite clear. 

National documents and regional documents have emphasized that models for the two concepts must be 

made through pilot projects/local development work. At AAUH ten pilot projects were established in 2016 

to develop and implement patient flows for different patient groups including the PRP. These ten pilots 

are at present implemented and another 18 pilot projects have recently been launched.  

Formål 

Research questions 
The central theme of the ongoing research is to identify and analyze the development of these initiatives 

at the Region’s largest Aalborg University Hospital, who are national frontrunners.  

 

The research is guided by the research question: 

• How can the vision of the process-based management organization be redeemed through the 

development and implementation of models for the Patient's Team and ”The Patient responsible 

physicians”? 

- How are the two concepts constructed? 

- How do continuity and responsibilities in patient flows develop? 

Metode 

Methodology and theory 
Documents have emphasized that models for the two concepts must be made through pilot projects/local 

development work. Therefore, research is not a top-down driven implementation study but is primarily 

focused on processes. Including how change processes are handled in order to develop models in which a 

bottom-up perspective can be accommodated. – This is in line with well-known research that shows 

major problems when implementing (pre)planned models top down in professional organizations.  

 

The study is conducted as a qualitative case study using documentary materials, observations and 

interviews with professionals and (top) managers involved in the construction of the two concepts. 
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Development and implementation of ten different pilot projects concerning different groups of patients 

have been followed at the university hospital.  

 

The analysis is guided by a broad theoretical framework, focusing on the development of horizontal 

processes in (and across) a professional organization. There are strong elements of research concerning 

Integrated Care Models and inter-professional, inter-departmental and inter-organizational theory of 

coordination and integration. 

Konklusion/resultat 

Results (to be further elaborated and discussed) 
Identification of drivers for change towards integrated patient flows, e.g.: 

• Provides new insights into the patients’ needs 

• Reduces mistakes and optimizes patientcourses 

 

Critical challenges and tendencies e.g. towards: 

 

• Lack of (cultural) change in the occupational professional medical group 

• Lack of focus and dialogue with the general practitioners 

• Overload of the “Patient responsible Physician” 

• Over-organizing (co-ocracy). 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Janne Seemann, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

seemann@socsci.aau.dk; 40256903 
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Abstract nr. 7 

Titel 

European collaboration on drug policy: horizon scanning for big impact pharmaceuticals 

Forfatter(e) 

Karla Douw, Isabelle Nefkens, Irina Cleemput 

Baggrund 

Due to the pressure of new expensive pharmaceuticals on health care budgets there is discussion in 

many European countries on how to curb costs. There is a felt need in many health care systems for 

timely information to inform policies regarding the assessment, adoption, and fair diffusion of new 

pharmaceuticals. In the past year, the health ministers of Belgium, the Netherlands, Luxembourg and 

Austria (BeNeLuxA) have explored and/or declared their intention to collaborate on drug policy, more 

specifically the topic of horizon scanning (HS) of pharmaceuticals, as this will enable proactive decision-

making regarding the use and reimbursement of new pharmaceuticals on the basis of early estimations of 

added value. 

Formål 

To explore and outline how a collaborative BeNeLuxA Horizon Scanning System can be organized, and 

what it should include. The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) commissioned the project. 

Metode 

A review of the literature on horizon scanning, and a comparison of approaches of horizon scanning 

systems scanning for pharmaceuticals. 

Konklusion/resultat 

An outline for a collaborative HS system in Europe, validated by experts in the field 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Karla Douw, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet  

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

kdouw@health.sdu.dk, 65523069 
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Abstract nr. 8 

Titel 

Respiratorbehandling i eget hjem – Organisatoriske udfordringer og fremadrettede perspektiver på 
visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af behandling. Resultater fra ny medicinsk 
teknologivurdering.  

Forfatter(e) 

Kathrine Carstensen, Claus Løvschall & Camilla Palmhøj Nielsen, DEFACTUM, Region Midtjylland 

Baggrund 

Respiratorbehandling i eget hjem (HMV) anvendes i stigende grad i Danmark. I 2012 var der på 
landsplan 664 hjælperordninger mod 838 i 2016. De regionale udgifter til HMV beløb sig i 2016 til cirka 
1,3 mia. kr. årligt.  Der findes ikke nationale kliniske retningslinjer for organisering af visitation, 
igangsætning og tilrettelæggelse af HMV i Danmark, og videnskabelig forskning i organisering af HMV er 
begrænset. Dertil kommer, at klinisk beslutningstagen vedr. visitation, igangsætning og tilrettelæggelse 
af HMV er kompleks og kendetegnet ved lokal og regional variation. På den baggrund har 
Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner initieret en medicinsk teknologivurdering (MTV) af 
respiratorbehandling i eget hjem. Et specifikt sigte med denne var at skabe indsigt i de organisatoriske 
perspektiver på visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af HMV. I dette oplæg præsenteres 
resultaterne af MTV'ens organisatoriske analyse.  

Formål 

At klarlægge organiseringen af visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af HMV i Danmark. Desuden 
at undersøge udfordringer og muligheder i den aktuelle organisering samt organisatoriske perspektiver 
på fremtidig organisering af visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af HMV. 

Metode 

Organisationsanalyse baseres på en kombination af et systematisk litteraturstudie af international 
forskningslitteratur (n =8) og kliniske guidelines (n = 7), og et kvalitativt interviewstudie med centrale 
aktører involveret i igangsætning og tilrettelæggelse af HMV. Det involverer læger fra de tre 
respirationscentre, samt repræsentanter fra de fem regioner og 10 udvalgte kommuner. Der anvendes 
både telefoninterview (18 informanter) og fokusgruppeinterview (5 interview med 3-5 informanter). 

Konklusion/resultat 

Organisationsanalysen viser, at der er betydelig variation i organisering af visitation, igangsætning og 
tilrettelæggelse af HMV i Danmark. Fem organisatoriske områder har potentiale i forhold til at 
imødekomme eksisterende organisatoriske udfordringer, understøtte ensretning af klinisk praksis og sikre 
optimeret ressourceanvendelse og høj kvalitet i behandling: 
 
1. Politisk-administrativ opmærksomhed på, i samarbejde med de lægefaglige miljøer, at opdatere og 
præcisere den eksisterende beskrivelse af målgruppen for HMV, samt i at udvikle og skærpe nationale 
kriterier og retningslinjer for visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af behandling. 
2. Styrke dialog med henvisende afdelinger på respirationscentrene forud for visitation af patienter, med 
henblik på at kvalificere beslutningstagen vedrørende henvisning.  
3. Sikre at igangsætning af HMV baseres på forudgående systematisk dialog og forventningsafstemning 
med patienterne, for at understøtte igangsætning af meningsfulde respiratorforløb samt skabe ensartet 
lægefaglig praksis. 
4. Sikre tidlig inddragelse af patienternes hjemkommuner i etablering af HMV med henblik på at 
imødekomme udfordringer med sen udskrivning fra intensivafdelingerne og brug af midlertidige 
aflastningspladser og vikarbureauer.  
5. Understøtte, både lokalt og på nationalt, politisk-administrativt niveau, at udskiftning i hjælperhold 
nedbringes samt, at der skabes bedre rammer for og regulering af hjælperordninger.  

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Kathrine Carstensen, Forskningsassistent, Cand.scient.soc.  
Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

katcar@rm.dk ; 78414348 
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Abstract nr. 9 

Titel 

Personlig medicins potentialer – en politisk diskursanalyse 

Forfatter(e) 

Viola Burau, Nina Konstantin Nissen, Morten Deleuran Terkildsen 

Baggrund 

Klinikere, politikere og medicinalvirksomheder knytter store forventninger til personlig medicin. Gennem 
tidligere diagnoser og forebyggelse af sygdomme forventes mange dyre behandlinger i fremtiden at 
kunne undgås, og skræddersyede individuelle behandlinger forventes at kunne give bedre effekt for de 
enkelte patienter. Personlig medicin anses desuden for at kunne bidrage til løsning af sundhedsvæsenets 
samfundsøkonomiske udfordringer. Men samtidig rejser der sig også kritiske røster ift. personlig medicin. 
Bl.a. er det en bekymring, at mange mennesker vil blive diagnosticeret, selvom kun få reelt vil nå et 
symptomgivende sygdomsstadie. 

Formål 

Studiets formål er at analysere, hvordan politiske diskurser om problemer i sundhedsvæsenet bidrager til 
at konkretisere personlig medicins potentiale samt fører til politiske og administrative planer om personlig 
medicin. For det første identificeres forskellige interessenters opfattelser af personlig medicins potentiale, 
og for det andet analyseres processer, der konkretiserer personlig medicins potentiale som løsningen på 
en række samfundsproblemer. 

Metode 

Studiet er et kvalitativt casestudie, som fokuserer på politisk diskursive processer om problemer i 
sundhedsvæsenet i Danmark i 2012-2015. Analysen tager udgangspunkt i regeringens beslutning i 
november 2015 om at afsætte midler til en foranalyse om personlig medicin i finansloven, og analysen 
afdækker hvilke diskursive processer der har banet vejen for denne beslutning. I studiet identificeres 
centrale milepæle og centrale interessenter, og for disse analyseres relevante skriftlige dokumenter. 
Kodning og analyse af materialet sker med afsæt Carol Bacchis metodiske og analytiske ”What’s the 
problem”-tilgang. 

Konklusion/resultat 

Forskningsmæssigt bidrager studiet med en detaljeret analyse af den politisk-administrative praksis der 
identificerer og rammesætter potentiale når det kommer til nye medicinske teknologier. 
Samfundsmæssigt bidrager studiet med støtte til politisk-administrative beslutningstagere med at 
kortlægge interessenter og handlingsmuligheder. 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Viola Burau ph.d. (1,2), Nina Konstantin Nissen ph.d. (1), Morten Deleuran Terkildsen forsker (1) 
(1) DEFACTUM, Region Midtjylland 
(2) Institut for folkesundhed, Aarhus universitet 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

Morten.terkildsen@stab.rm.dk, 4023 6186 
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Abstract nr. 10 

Titel 

Aktiv Patientstøtte – følgeforskning på en tværregional intervention 

Forfatter(e) 

Mia Fredens, Nina Konstantin Nissen, Viola Burau, Camilla Palmhøj 

Baggrund 

Med henblik på at reducere unødvendige og belastende indlæggelser er Aktiv Patientstøtte etableret som 
et tværregionalt projekt, der består i en telefonbaseret indsats over for borgere med mange 
genindlæggelser bag sig. Projektet følges forskningsmæssigt ved effektmåling, udført som et 
randomiseret forsøg samt delstudier indenfor økonomi, patient og organisation. DEFACTUM, Region 
Midtjylland, står for at lede og koordinere den samlede forskning samt for at gennemføre 
organisationsanalysen. 

Formål 

Det overordnede formål med forskningen i Aktiv Patientstøtte er at undersøge, hvilken effekt Aktiv 
Patientstøtte har, samt at give indsigt i, hvorfor og hvordan eventuel effekt opstår, og hvordan indsatsen 
kan optimeres. Herunder har hvert delstudie egne forskningsspørgsmål og fokusområder, hvor formålet 
med det organisatoriske delstudie er at belyse, hvordan den interne organisering og praktiske udførelse 
af Aktiv Patientstøtte samt samspillet med omgivelserne foregår. Således har det organisatoriske 
delstudie en afgørende rolle i at ensarte og optimere interventionen, både inden det randomiserede 
studie igangsættes og efterfølgende. Dette med henblik på at forstå og forklare, hvilken betydning 
organisering af indsatsen har for opnåelse af effekt af Aktiv Patientstøtte. 

Metode 

Data hentes fra forskellige registre, ved sygeplejerskernes registreringer, ved borgernes udfyldelse af 
spørgeskemaer, samt ved kvalitative interview og observationer.  

Konklusion/resultat 

Projektet er tre-årigt og er pt. under opstart, og forskningsresultater indhentes løbende frem til 2019.  
Projektet vil forskningsmæssigt give indsigt i effekten af en case-management-indsats samt konkret 
bidrage til at optimere Aktiv Patientstøtte med henblik på eventuel efterfølgende drift. 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Mia Fredens, forskningsassistent, cand.scient.soc, DEFACTUM, Region Midtjylland 
og 
Nina Konstantin Nissen, forsker, cand.scient.soc og phd., DEFACTUM, Region Midtjylland 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

niniss@rm.dk, 78414346 
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Abstract nr. 11 

Titel 

Sundhedsøkonomiske omkostninger for multisyge og komplekst multisyge patienter 

Forfatter(e) 

Morten Saaby, Line Planck Kongstad, Nis Vestergaard Lydiksen,  
Christopher Engel-Andreasen, Kim Rose Olsen 

Baggrund 

Multisygdom er blevet et begreb, som bruges igen og igen i debatten om organisering af fremtidens 
 nære sundhedsvæsen. Men i virkeligheden ved vi ikke særlig meget om de multisyge, hvilket 
ressourceforbrug de har, eller om primær forebyggelse i væsentlig grad kan reducere det samlede 
ressourcetræk. 
Vi ved heller ikke særlig meget om de multisyges sociale karakteristika. 

Formål 

Det primære formål med studiet er at kvantificere omfanget af ”multisygeproblemet”. Mere specifikt 
undersøges det, hvor mange patienter i samfundet, der er multisyge og hvor meget disse patienter 
koster i det primære og sekundære sundhedssystem. Endvidere undersøges det om multisyge patienter 
har problemer med andet end deres sundhed, er de eksempelvis oftere på kontakthjælp eller har 
psykiske problemer og om der eksisterer ulighed i multisygdom på tværs af indkomst og 
uddannelsesskel. 

Metode 

De multisyge patienter identificeres i de Danske sundhedsregistre. Multisyge er defineret ud fra 
Sundhedsdatastyrelsens RUKS-algoritme. Algoritmen definerer regler for, hvornår en patient er multisyg, 
baseret på patientens kontakt med sygehusvæsenet og brug af medicin. De samlede omkostninger er 
fundet ved at summere DAGS og DRG takster samt medicin og honorarer til læger og specialister i 
primær sektor, omkostningerne sammenlignes med den generelle befolkning. Ved at sammenligne 
personer med samme alder og køn undersøger vi om visse indkomst eller uddannelsesgrupper i større 
grad er multisyge.  

Konklusion/resultat 

I 2014 finder vi 126.282 personer, der har to eller flere kroniske sygdomme og derfor er defineret som 
multisyge. Vi finder, at jo flere kroniske sygdomme en patient har jo mere sandsynligt er det at patienten 
også er på kontanthjælp og/eller modtager behandling for psykiske problemer. De multisyge patienter er 
markant dyrere end den gennemsnitlige patient, eksempelvis bruger de tre procent af befolkningen, som 
er multisyge i alt 11 procent af de samlede sundhedsomkostninger. Vi finder en proportionel sammen-
hæng imellem omkostninger og antallet af kroniske sygdomme en patient har, samtidig bliver en større 
andel af omkostningerne båret af det sekundære sundhedsvæsen når en patient har flere kroniske 
sygdomme. Generelt er multisygdom meget mere udbredt blandt mindre velstillede patienter. En 60-årig 
i den nederste indkomstkvartil er således mere end dobbelt så ofte multisyg, som en jævnaldrende i den 
øverste kvartil.    

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Nis Lydiksen, Videnskabelig Assistent, COHERE Analyse Syddansk Universitet 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

nisvl@sam.sdu.dk , 25850610  
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Abstract nr. 12 

Titel 

Genindlagte ældre medicinske patienters oplevelse af perioden omkring en akut korttidsindlæggelse  

Forfatter(e) 

1Sara Levi Hemmingsen cand.scient.san, sygeplejerske 2Pernille Würtz Bøhm cand.scient san., 
sygeplejerske, Jeanette Wassar Kirk Post.doc, cand.cur., sygeplejerske, Tom Møller Ph.D, MPH, 
sygeplejerske 

Baggrund 

Ældre medicinske patienter er ofte skrøbelige og multisyge, samt i risiko for (gen)indlæggelse, 
funktionstab, morbiditet og mortalitet. Ændringer i sundhedsvæsenet har medført, at indlæggelsestiden 

er forkortet, hvorfor flere udskrives direkte fra Akutmodtagelsen (AMA). Der er sparsom viden om 
patienternes oplevelser og erfaringer samt, hvad de finder betydningsfuldt i perioden omkring en akut 
korttidsindlæggelse. 

Formål 

Give øget indsigt i og forståelse af den ældre medicinske patients erfaringer og oplevelser af, hvad der er 
betydningsfuldt i perioden omkring en korttidsindlæggelse i AMA. 

Metode 

Kvalitativ undersøgelse med analytisk inspiration fra Fortolkende fænomenologisk analyse. Data er 

indsamlet gennem semistrukturerede kvalitative interviews baseret på strategisk udvælgelse af 
informanter, som er; skrøbelige genindlagte ældre medicinske patienter > 65 år, indlagt < 72 timer, 
udskrives direkte fra AMA. 

Konklusion/resultat 

Analysen fandt 3 hoved- og 7 undertemaer. Patienterne (n=10) var multisyge og havde i gennemsnit 4.9 
kroniske sygedomme (range: 3-10) og modtog polyfarmaceutisk behandling.  
De oplevede afmagt og systemafhængighed kendetegnet ved oplevelsen af et usammenhængende 

tvær- og intrasektorielt behandlingsforløb. Patienterne befandt sig i et nedbrydende afklaringsdilemma 
efter gentagne akutte indlæggelser og livssituationen var præget af, på egen hånd at skulle balancere 

akut og kronisk sygdom i hverdagen.   
Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Pernille Würtz Bøhm, sygeplejerske og cand.scient.san, Forskningsenheden Optimed og 
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.  

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

p.wurtz@gmail.com - Mobil: 24422931 

 

 

                                                 
1 Delt førsteforfatterskab mellem Sara Levi Hemmingsen og Pernille Würtz Bøhm 
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Abstract nr. 13 

Titel 

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom – 
Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital 

Forfatter(e) 

Ramune Jacobsen, Thomas Saxild og Anne Frølich 

Baggrund 

I Region Hovedstaden lever omkring 60 % af befolkningen over 65 år med multisygdom, dvs. med to 
eller flere samtidige kroniske sygdomme, og raten er stigende. I et nyligt afsluttet projekt med deltagelse 

af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Københavns Kommune med fokus på 
multisygdom fandtes, at størstedelen af patienterne har ringe funktionsevne, lider af depressive 
symptomer og er karakteriseret ved at have korte uddannelser og lave indkomster. Multisygdom påvirker 
hverdagslivet betydeligt og udgør således en byrde både for den enkelte patient og dennes pårørende. 
 

Meget peger på, at almen praksis er helt central for, at vi kan sikre, at borgere med multisygdom får den 

bedste behandling. Der er således behov for nytænkning og udvikling med afprøvning af nye 
organisationsmetoder, der er med til at sikre almen praksis en central rolle i forhold til patientcentrerede 
behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. 

Formål 

Projektets overordnede formål er at understøtte almen praksis muligheder for at optimere behandling og 
omsorg for multisyge patienter ved konkret afprøvning af flere nye arbejdsformer og forbedret 
samarbejde, der understøtter høj kvalitet og sammenhæng i de komplekse patientforløb. Desuden er 

formålet at sikre at patienternes behov bliver centralt for den samlede sundhedsfaglige indsats ved 
planlægning og gennemførelse af patientforløbet. 

Metode 

Projektet er et pilotprojekt af et års varighed, som udvikler og afprøver en organisatorisk model for nye 

arbejdsformer og samarbejdes-metoder for håndtering af multisygdom i almen praksis. I projektet indgår 

en stor praksis i København med i alt seks praktiserende læger. Der inkluderes 60 patienter. Effekt vil 

blive vurderet ved patientrapporterede outcomes og på kliniske data. Desuden, vil både patientens og 

lægens samt personalets perspektiv blive undersøgt gennem deltagerobservationer og kvalitative 

interviews. 

Konklusion/resultat 

Nedenfor beskrives de nye arbejdsformer og samarbejdsmetoder, der bliver afprøvet:  
1. Afprøvning og validering af metoder som skal hjælpe almen praksis i overvågningen af deres 

kronisk syge population med multisygdom. Alle patienter vurderes af den praktiserende læge og 
et praksispersonale. En algoritme identificerer patienter med multisygdom. Udvalgte patienters 
derefter vurderes ved ”worry score”. Formålet med at anvende ”worry score” er at identificere 
komplekse patienter blandt de rigtig mange patienter, der kan defineres som multisyge, men som 
faktisk er meget velregulerede, og velfungerende uden, at der kræves ekstra intervention. 

2. Udarbejdelse af individuelle forløbsplaner. Lægen udarbejder sammen med patienten, pårørende 
og personale en individuel forløbsplan. Forløbsplanen er kernen i samarbejdet, og beskriver 

forløbet og de mulige udfordringer, og løsningsmodeller for patientens forløb. Samarbejdet 
mellem almen praksis, kommune og hospital planlægges og beskrives i forløbsplanen. 

Forløbsplanen beskriver de kliniske tilbud og det forløb borgeren/patienten planlægges at 
modtage i de tre sektorer. Forløbsplanen kommunikeres i korrespondancemodulet.  

3. Udvidet konsultationstid i almen praksis. Til udarbejdelsen af forløbsplanen, der er central i 
samarbejdsmodellen afsættes op til 1 time til læge og praksispersonale. Det vil sige at den 
normale konsultationstid forlænges ved behov med 20 til 30 minutter ved den første 

konsultation. Den praktiserende læge bliver honoreres for de udvidede konsultationstider. 
4. Udarbejdelse af ny samarbejdsform mellem almen praksis og kommunen (hjemmepleje, 

sygepleje, sundhedscenter). Kommunen orienteres, efter aftale med patienten, om indholdet i 
forløbsbeskrivelsen, hvor det fremgår, hvad man forventer, at kommunen gør og reagerer på.  

5. Udarbejdelse af ny samarbejdsform mellem almen praksis og ambulatorier. Patienter med 
multisygdom vil ofte have mange aftaler med flere ambulatorier. Det vil hjælpe patienten, at der 

er en samlende funktion ved egen læge, der afgør hvornår patienten har brug for hjælp. Det 
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vurderes om egen læge kan overtage nogle af de ambulante undersøgelser i et samarbejde med 

ambulatoriets læge. Lægen sikres nem adgang til specialister for at klare aftaler om hvem gør 
hvad og hvornår. Desuden opfodres de praktiserede læger til at bruge et eksisterende tilbud fra 

Klinisk Farmakologisk Enhed på Bispebjerg Hospital mhp. medicin gennemgang ved polyfarmaci.  
6. Udvikling og opfølgning på den individuelle forløbsplan påhviler case manageren i almen praksis. 

De ydelser der tilbydes fra egen læge, kommunens forebyggelsescenters rehabiliteringsprogram, 
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samt fra hospitalets ambulatorium beskrives i 
forløbsbeskrivelsen og her er brug for en løbende koordineret og proaktiv opfølgning. Derfor 
bliver forløbsplanen fulgt op med løbende telefonisk kontakt fra. case manager i almen praksis.  

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Ramune Jacobsen, Seniorforsker, Forskningsenhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg Hospital  

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

ramune.jacobsen@regionh.dk  +45 2144 3971 
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Abstract nr. 14 

Titel 

Know where to go: Evidence from a controlled trial of a healthcare system information intervention 

among immigrants 

Forfatter(e) 

Signe Smith Jervelund, Thomas Maltesen, Camilla Lawaetz Wimmelmann, Jørgen Holm Petersen, Allan 

Krasnik 

Baggrund 

Immigrants may face problems with accessing the healthcare system due to e.g. lack of knowledge of 

how to navigate in the healthcare system, which may cause inappropriate healthcare-seeking. Danish 

municipalities provide a mandatory introduction and language programme for newly arrived immigrants 

but no information on the healthcare system is offered.  

Formål 

This study investigated whether there is effect of information about the Danish healthcare system on 

newly arrived immigrants’ healthcare-seeking behaviour and healthcare use. 

Metode 

A prospective intervention study among 1,572 adult immigrants attending two language schools in 

Copenhagen was carried out. Two intervention groups received a course or written information on the 

Danish healthcare system, respectively, while the control group received none. Survey data included 

three case vignettes on healthcare-seeking behaviour (flu-like symptoms, chest pain and depression) and 

were linked to registry data on healthcare use and socioeconomic characteristics. Logistic regression and 

binomial regression analyses were performed.  

Konklusion/resultat 

Appropriate healthcare-seeking behaviour was reported by 61.8-78.8% depending on vignette. Written 

information had no effect on immigrants' healthcare-seeking behaviour  while the course had borderline 

positive effect on healthcare-seeking behaviour for flu-like symptoms (odds ratio [OR] = 1.67, 95% 

confidence interval [CI] = 0.99-2.83, p-value=0.055). When adjusting for region of origin, grounds for 

residence or educational level, a statistically significant positive effect of the course on healthcare-

seeking behaviour for flu-like symptoms was observed. The interventions did not affect immigrants’ 

healthcare use; all groups made lower use of health care services the following year, except for use of 

dental care that remained stable.  

 

Information on the healthcare system embedded in the language school programme has the potential to 

facilitate immigrants’ access to healthcare. The results may form the basis of national changes in the 

municipal reception of immigrants and may be important for integration issues within healthcare in 

Europe. 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Signe Smith Jervelund, lektor, centerleder, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

ssj@sund.ku.dk, 61 69 35 00 
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Abstract nr. 15 

Titel 

Community Families: Bridging the gap between mental health services and civil society – A qualitative 
study from a users' perspective 

Forfatter(e) 

Ulla Væggemose, Lotte Groth Jensen, Stina Lou & Lisbeth Ørtenblad 

Baggrund 

Social interventions to support people with severe mental illness are important to improving the quality of 
life. The perspectives of users are essential in this process. This paper explores users' experiences, 
investments, and concerns of a befriending initiative. The study provides essential knowledge in further 
development of intervention supporting people with SMI in building and sustaining social networks. 

Formål 

The aim of the study was to explore users' experiences with a befriending initiative called “Community 
Families” (CF) and how the users benefit or face challenges by participating. 

Metode 

Focus group and individual qualitative interviews with services users. 

Konklusion/resultat 

Overall the experiences with the initiative were positive and the social interaction was highly valued. 
However, that the relationships were arranged and facilitated by mental health workers remained an 
unresolved concern even after several years. 
People with severe mental illness benefit from relationships despite the need of professional assistant. 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Ulla Væggemose, seniorforsker, Folkesundhed og Sundhedstjensteforskning, DEFACTUM, Region 
Midtjylland 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

Ulla.Vaeggemose@rm.dk, 6083 8630 
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Abstract nr. 16 

Titel 

Netværksfamilier - et kvalitativtstudie af frivillige familier, der støtter folk med svær psykisksygdom. 

Forfatter(e) 

Lotte Groth Jensen, Ulla Væggemose, Stina Lou 

Baggrund 

Netværksfamilietilbuddet er et socialpsykiatrisk tilbudt, der er placeret i det civilesamfund. Frivillige 
familier melder sig til at være netværksfamilie for en person med svær psykisk sygdom. Ideen er, at den 
psykisk syge kan komme om være ved familierne enten på aftalte tidspunkter, eller efter behov. Det er 
et tilbud, der skal supplerer den igangværende psykiatriskebehandling. 

Formål 

Formålet med dette studie var at undersøge de frivillige familiers perspektiv på at deltage som frivillig i 
dette tilbud. Hvad var deres motivation for at deltage og hvilke oplevelser, erfaringer og udfordringer 
mødte de undervejs. Samtidig er der lavet en undersøgelse af de psykisk syge personers oplevelse af 
netværksfamilie tilbuddet, som vil blive præsenteret i et andet oplæg.   

Metode 

Hovedsaligt interviews med de frivillige familier, kombineret med få udvalgte observarioner. 

Konklusion/resultat 

Det er både meningsfuldt og udforderende for de frivillige familier at deltage i netværksfamilie tilbuddet. 
Familierne er meget motiveret af at gøre noget godt for et andet mennekse, men det er til tider også en 
svær og udfordrende relation de har til den psykisk syge person. Der er brug for professionel sparing og 
et professionelt netværk. 
Hvis et tilbudt som netværksfamilier skal fungere optimalt for både de frivillige familier og de psykisk 
syge personer, er det vigtigt at have kendskab til familiernes motivation, oplevelser og udfordringer. 
Dette muliggøre, at man bedst mulig kan understøtte de frivillige familier og dermed også de psykisk 
syge personer. 

Oplægsholder: navn, titel og afdeling/institution 

Ulla Væggemose, seniorforsker, Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM 

Oplægsholder: e-mail og telefonnummer 

Ulla.Vaeggemose@rm.dk, 6083 8630 
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