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Forord
Forskningsenheden for Almen Praksis, København, har efter aftale med Region Hovedstaden gennemført en evaluering af projekt 4 i Kronikerprogrammet: Facilitatorkorps til implementering af forløbsprogrammer. Denne evaluering afrapporteres her.
Målgruppen for rapporten er primært ophavsmændene til kronikerprogrammet og facilitatorordningen i
Region Hovedstaden, samt planlæggere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet. Ud over selve resultaterne af evalueringen indeholder de følgende kapitler informationer om kronikerprogrammet, om facilitatorordningen, om effektparametre mm., som vil være disse primære målgrupper bekendt, men som
alligevel er medtaget for at øge læseligheden og forståeligheden for andre med et mindre forhåndskendskab til området og til projektet.
Af hensyn til den travle læser indledes rapporten med et kortfattet resumé med de vigtigste resultater og
med anbefalinger til kommende, beslægtede kvalitetsudviklingsprojekter.
Som evaluatorer vil vi her benytte lejligheden til at takke de klinikker og facilitatorer, som lukkede os
ind i projektets maskinrum – ved at give os lov til at observere facilitatorbesøg og observere møder i
facilitatornetværket, og ved at stille op til interviews og fokusgrupper. Også tak til facilitatorordningens
projektgruppe og til repræsentanter for dens styregruppe for interviews og informationer.

Rapportens forfattere
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Resumé
Facilitatorkorps til implementering af forløbsprogrammer
Denne rapport beskriver evalueringen af facilitatorprojektet i Region Hovedstaden. Projektet er en del
af Region Hovedstadens kronikerprogram, som er finansieret med midler fra Sundhedsministeriet og
gennemføres i perioden 2010-2012. Formålet med facilitatorprojektet er at implementere forløbsprogrammer for KOL og type-2 diabetes i almen praksis og optimere kronikeromsorgen.
Regionens almen praksis har fået tilbud om op til 3 besøg af en facilitator, som har skullet bistå klinikkerne med at udvikle sig på et eller flere områder inden for projektets overordnede temaer.
Evaluering
Evalueringens dataindsamling og analyse har anvendt flere metoder: Et randomiseret effektstudie,
spørgeskemaer til deltagende klinikker, observationer af facilitatorbesøgene, interviews med klinikker
og facilitatorer. Dataindsamlingen er afsluttet den 1. november 2012, to måneder før facilitatorordningens afslutning.
Resultater
Ved projektets start 1. december 2010 var der 766 almen praksis klinikker i Region Hovedstaden. På
forhånd havde facilitatorprojektet angivet, at succeskriteriet var at 80% af praksis tilmeldte sig ordningen. Det mål nåede man dog ikke helt (opgjort per 1. november 2012), idet antallet af tilmeldte praksis
endte på 66% (504 praksis), og heraf fik 73 ikke besøg. I alt gennemførte de 15 facilitatorer 974 besøg
fordelt på 431 praksis.
Blandt klinikkernes foretrukne fokusområder for besøgene var datafangst (introduktion, tilmelding,
installation, brug) langt det hyppigste. Besøgene omhandlede hyppigt også systematisering af behandling og opfølgning i forhold til patienter med kroniske sygdomme (især KOL) samt diagnosekodning
og opgavefordeling i klinikken.
Klinikkerne er gennemgående tilfredse med facilitatorbesøgene. To tredjedele af de besøgte klinikker,
som har besvaret spørgeskemaet (besvarelsesprocent: 60), erklærer sig fuldt ud tilfredse eller meget
tilfredse, mens kun 3% angiver at være meget utilfredse.
En tredjedel af klinikkerne anfører, at de har gennemført de besluttede ændringer fuldt ud eller næsten
fuldt ud mens knap 10% angiver, at de ikke under besøgene har sat sig nogle mål for ændringer i klinikkens arbejde. Mange klinikker skriver i det samme spørgeskema, at besøgene har givet dem motivation og inspiration til at arbejde med at udvikle klinikken på de områder, som de har drøftet med facilitator. En sjettedel nævner eksplicit, at de har fået implementeret eller øget brugen af datafangst eller
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ICPC kodning; en tilsvarende andel angiver at have fået mere styr på håndtering af patienter med kronisk sygdom; og nogle skriver, at besøgene har resulteret i bedre klinikledelse og/eller mødeledelse.
Knap en tiendedel angiver, at de slet ikke fik noget ud af besøgene.
Vores randomiserede delstudie (RCT), hvori praksis, som havde fået facilitatorbesøg (interventionsgruppen), sammenlignes med praksis, som endnu ikke havde modtaget besøg (kontrolgruppen), viser to
forskellige tendenser, afhængigt af, om vi måler effekten via registerdata eller via klinikkernes egne
angivelser i spørgeskemaer.
Opgjort via registre ses der ikke nogen forskel i effekt på systematiske årskontroller, diabetesårskontroller, andelen af praksis med få systematiske årskontroller per patient tilknyttet praksis, samt
andelen af praksis der ved slutningen af studieperioden er tilmeldt datafangst. Dog ses en hurtigere tilmelding til datafangst i interventionsgruppen end i kontrolgruppen, hvilket indebærer, at klinikkerne i
interventionsgruppen har haft længere tid til at anvende datafangst end kontrolgruppen.
Opgøres resultaterne på baggrund af spørgeskemadata, viser RCT’en, at klinikkerne i interventionsgruppen har forbedret sig mere end kontrolgruppen på effektparametrene: systematisk årskontrol for
DM og KOL, brug af ICPC kodning og stratificering.
Effektopgørelser baseret på data fra Sygesikringsregisteret og Den Danske Almen Medicinske Database i 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 viste en positiv trend uanset deltagelse i facilitatorordningen
eller ej. De praksis, der ikke har tilmeldt sig ordningen, havde en højere andel med meget få årskontroller per patient per praksis, end de tilmeldte, og de var mindre tilbøjelige til at være tilmeldt datafangst.
Gruppen af ikke-tilmeldte praksis udvikler sig dog også i positiv retning, men ligger fortsat markant
lavere på diabetes-årskontroller og datafangsttilmelding, ligesom gruppen indeholder en højere andel
praksis, der udfører kun få årskontroller i forhold til gruppen af tilmeldte praksis.
Besøgenes forløb og indhold
Facilitatorprojektet har haft en meget åben og fleksibel tilgang i forhold til klinikkerne. Det har været
en bærende ide at man skulle ”møde klinikken, hvor den er”, dvs. at klinikkerne selv vælger fokusområde under besøgene. Klinikkernes eventuelle ønsker til emner er blevet fulgt, selv i de tilfælde, hvor
facilitatorerne har kunnet se andre behov for klinikken. Ikke alle behandlede emner har derfor haft tæt
relation til implementering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes.
Nogle af de kundskaber og færdigheder, som facilitatorerne havde lært under projektets indledende
facilitatoruddannelse kom sjældent – eller aldrig – i spil under besøgene. Klinkkerne var mest interesserede i konkret viden og praktiske anvisninger i forhold til brugen af bestemte redskaber, især datafangst og ICPC-kodning. Facilitatorerne har således mest fungeret som undervisere. En mere coachende tilgang hvor facilitator har modereret refleksionsprocesser om klinikkens værdier, interne samarbejdsrutiner, mødekultur mv. har ikke haft nær så megen plads.
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Facilitatorerne har haft nogle overordnede mål for projektet at holde sig til. Og paletten med deres tilbud har (skullet) været bred. Derfor har der ikke været et fikspunkt og et fast defineret succesmål for
deres besøg.
De gennemførte facilitatorbesøg er altovervejende blevet gennemført på en hyggelig, afslappet måde. I
en del tilfælde har den gemytlige atmosfære dog været ledsaget af et begrænset engagement fra klinikkernes side: Forberedelserne har mange steder været begrænsede. En del klinikker har ikke på forhånd
fundet ud af, hvad de kan forvente – eller hvad de vil have. Nogle steder har møderne har været præget
af forsinkelser, deltageres kommen-og-gåen og andre former for uro.
Diskussion
Klinikkernes brug af årskontroller er generelt steget i undersøgelsesperioden, og det kan tages til indtægt for en mere systematisk tilgang til behandling af kronisk sygdom i almen praksis. Vores analyser
viser dog at stigningen er uafhængig af facilitatorordningen, hvilket det understreger vigtigheden af at
lave robuste effektevalueringer. De klinikker, der ikke havde tilmeldt sig inden 1. november 2012, ligger lavere på en del af vores registerbaserede effektmål, hvilket kunne indikere, at behovet for støtte til
udvikling af praksis med særlige behov ikke løses ved den anvendte tilmeldingsprocedure. Eller at tilbuddet om facilitatorbesøg kunne bruge en bredere appel.
Resultaterne af de selvrapporterede effektmål i det randomiserede delstudie tyder umiddelbart på, at
facilitatorbesøgene har givet anledning til, at klinikkerne tager forløbsprogrammets tankegods til sig i
form af systematiske årskontroller, ICPC kodning og stratificering. Når denne effekt ikke genfindes i
de registerbaserede effektmål, så giver det dog anledning til at overveje, om spørgeskemaresultaterne
snarere afspejler øget viden og motivation end faktiske forandringer i den daglige praksis.
I planlægningen af studiet har vi valgt at fokusere på forskellige måder at opgøre systematiske
årskontroller på, tilslutning til datafangst, ICPC kodning og stratificering. Det har vi gjort for at beskrive nogle forudsætninger for, at de enkelte praksis har mulighed for at tage forløbsprogrammerne til sig.
Samtidig kan vi på baggrund af de selvrapporterede besvarelser se, at der stadig er et stort forbedringspotentiale for mange praksis, hvis man holder resultaterne op i mod anbefalingerne i forløbsprogrammerne. Fx angiver kun 23% af praksis i interventionsgruppen, at de altid stratificerer deres KOLpatienter (mod 10% i kontrolgruppen ved follow-up). Evalueringen har haft fokus på almen praksis
aspektet i forløbsprogrammerne og ikke på sektorovergange, hverken til kommuner eller hospitaler.
Samtidig har vi heller ikke mulighed for at se, hvordan forandringsprocesserne er forløbet i de enkelte
praksis med hensyn til implementeringen af forløbsprogrammernes anbefalinger – herunder det nærmere indhold i årskontrollerne, den måde stratificeringen bruges på, kvaliteten af ICPC-kodningen og anvendelsen af datafangst til kvalitetssikring.
Facilitatorprojektet har angiveligt skullet bidrage til implementering af forløbsprogrammer i almen
praksis og til optimering af kronikeromsorg. Det ser ud til at disse noget abstrakte formålsbeskrivelser
har smittet af på projektets aktiviteter. Klinikkerne har således været usikre på, hvad projektet tilbyder
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– og hvad deltagelse kræver. Og facilitatorerne har samtidig været usikre på succesmålene for deres
besøg. Mere fokuserede målsætninger og succeskriterier og en mere præcis beskrivelse og formidling
af tilbud og krav til klinikkerne kunne måske have skabt en større effekt af indsatsen.
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Baggrund
Et af delprojekterne i Region Hovedstandens omfattende ”Kronikerprogram”, som med midler fra
Sundhedsministeriet gennemføres i perioden 2011-2012, kaldes facilitatorordningen eller facilitatorprojektet. Det skal ifølge ansøgningen til ministeriet beskæftige sig med at implementere forløbsprogrammerne for KOL og type-2 diabetes. Forskningsenheden for Almen Praksis har indgået aftale med regionen om at evaluere projektet.

Facilitatorprojektet
Formål
Den følgende beskrivelse af facilitatorprojektets formål bygger dels på den oprindelige projektbeskrivelse fra Region Hovedstaden til Sundhedsministeriets pulje, dels på regionens udbudsmateriale i forbindelse med indhentning af tilbud på evaluering af projektet, dels på senere præsentationer af projektet, og dels på interviews med projektets styregruppe og projektgruppe.
Der findes ikke én gennemgående fast beskrivelse af projektets formål. Den oprindelige beskrivelse af
projekt 4 i regionens ansøgning til ministeriet hedder: ”Facilitatorkorps til implementering af forløbsprogrammer i almen praksis”. Udbudsmaterialet hedder ”Evaluering af Facilitatorordningen 20102012. Tema: Kronikerprogrammet – Implementering af forløbsprogrammer i almen praksis”.
Andre formuleringer er, at facilitatorordningen er ”et projekt som er led i Kronikerprogrammet og tager afsæt i forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes”. I nogle dokumenter og i præsentationer
på konferencer uddybes dette med en række mere konkrete formål, som drejer sig om organisering,
arbejdsdeling og arbejdsgange i klinikken, samarbejde med kommuner mv. Projektlederen udtaler i en
udateret pjece fra Kronikerprogrammet, at ”Facilitatorprojektet skal understøtte almen praksis i udviklingen mod en optimeret kronikeromsorg. Vi har en bred tilgang til optimering af kronikeromsorgen fra
specifikke arbejdsgange inden for KOL og type 2 diabetes til organiseringen af klinikken og arbejdsdeling.”
Koncept, indsats og forventet udbytte
Til at udvikle praksis og til at implementere forløbsprogrammerne har projektet valgt at have et facilitatorkorps, som gennem besøg i klinikkerne skal fremme kendskabet til forløbsprogrammerne og øge
klinikkernes færdigheder og interesse for behandlingen af patienter med kroniske sygdomme.
Alle almen praksis klinikker i Region Hovedstaden har fået tilbud om besøg af en facilitator, som har
skullet hjælpe den enkelte klinik med at implementere forløbsprogrammerne og ”optimere kronikeromsorgen”. Klinikkerne blev tilbudt 3 besøg á én times varighed. De deltagende læger ville få erstatning
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for tabt arbejdsfortjeneste, og klinikkerne opfordredes til, at personalet også deltog i møderne. Det har
været en hovedidé, at indholdet i besøgene langt hen ad vejen skulle bestemmes af klinikkerne selv –
”vi møder klinikken, hvor den er, og klinikken vælger selv hvilke fokusområder, de ønsker at have under besøget med facilitator” hed det i markedsføringsmaterialet.
Facilitatorkorps – uddannelse og netværk
Projektet ansatte oprindeligt 16 facilitatorer, hvoraf de 15 er praktiserende læger og den sekstende organisationskonsulent. Én af de 15 praktiserende læger har haft organisationsudvikling som spidskompetenceområde i dette projekt, og sammen med organisationskonsulenten er han typisk blevet inddraget
som supplerende praksis-besøger. En af de 16 facilitatorer har været stand by som ”reserve”, så det
egentlige korps består af 15 facilitatorer.
Facilitatorprojektet annoncerede efter interesserede praktiserende læger til at varetage opgaven som
facilitatorer. Der kom i alt 22 ansøgninger.
I funktionsbeskrivelsen for de lægefaglige facilitatorer hed det om facilitatorens rolle:
En facilitator er katalysator for den proces, en gruppe skal igennem for at nå sine mål. Som facilitator skal du derfor på besøg hos dine kolleger i Region Hovedstaden og være katalysator for den
forandring, de måtte ønske at gennemgå for at optimere kronikeromsorgen. Ved disse besøg er du
med til at facilitere implementeringen af forløbsprogrammer i almen praksis. Det gør du ved at
sikre generel information til almen praksis om forløbsprogrammerne samt indgå i dialog med klinikpersonalet om konkrete udviklingsmål. Herudfra bliver din fornemste rolle at understøtte den
enkelte klinik i udviklingen mod en optimeret kronikeromsorg til gavn for både den kroniske patient og de ansatte i klinikken. Det kan eksempelvis være gennem ændring i arbejdsdeling eller
ny strukturering af arbejdsgange. Alt sammen tiltag der både skaber fordele for den enkelte klinik, eksempelvis i form af ressourceoptimering, men også skaber fordele for borgere med kroniske sygdomme i form af den rette behandling på rette tidspunkt. Samlet set understøtter besøgene
udviklingen af almen praksis hen mod en optimeret kronikeromsorg i regionens klinikker.
Særligt for organisationsfacilitatorerne hed det i en anden funktionsbeskrivelse, at de:
understøtter klinikkerne i organisationsændringer. Herunder arbejdsdeling, ledelsesredskaber og
ændring af andre relevante organisatoriske forhold.
Facilitatorerne gennemgik en facilitatoruddannelse, inden selve faciliteringsperioden startede, med
henblik på at forberede dem til at understøtte udviklingen mod en styrket kronikeromsorg i almen praksis og implementering af forløbsprogrammerne. Uddannelsen, som strakte sig fra november 2010 til
februar 2011 bestod af en række 3-timers seancer omhandlende faciliteringsprocesser, -værktøjer og
-redskaber, samt kronikerprogrammet og faglig opdatering.
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Deltagerne brugte en del af kursusdagene på at definere indholdet i facilitering og efterfølgende gennemgå redskaber. Arbejdsgrupper af facilitatorer og projektledelse oparbejdede en såkaldt ”kuffert”
med metoder og redskaber til formidling, sparring og vejledning under de konkrete faciliteringssessioner, herunder ikke mindst en del Power Point-præsentationer til benyttelse under sessionerne. Som eksempler på kuffertens indhold kan nævnes:
Intro til første besøg:
- Icebreaker-øvelse; Model til synliggørelse af besøgsforløb; Oplæg til emnevalg
IT-redskaber:
- Obligatorisk info (Power Point-præsentation) om mulige emner og mål for facilitatorordningen og besøget;
ICPC; Datafangst; WebReq; Medibox; Diagnosekodning, diagnosenotat, fraser mv. til de forskellige systemer (Medwin, Novax, XMO og Æskulap m.fl.); Fælles MedicinKort
Klinisk fagligt og organisering:
- SOFT-portalen; Stratificering; Forløbsprogrammerne; KOL; Diabetes; Tovholderrollen; Arbejdsdeling;
Sårbare patienter
Redskaber til ledelse, personale og uddannelse
- Brownpaper-analyse; PDSA; Gennembrudsmetoden; Mødestyring; Efteruddannelse og læring (læringskultur, videnskilder mm.); SWOT; Praksis Matrix; Personalemappe

Facilitatorerne gennemførte test-besøg i udvalgte praksis, hvor de fik fortrolighed med – og afprøvede
– facilitatorrollen og redskaberne i kufferten.
Efter selve facilitator-uddannelsen har facilitatorkorpset mødtes jævnligt for at udveksle erfaringer og
sparre med hinanden, ligesom der på disse netværksmøder også har været supplerende uddannelse og
input til brug for varetagelse af facilitatorbesøgene.
Facilitatorernes – og projektets – tilbud til klinkkerne er beskrevet i flyers, pjecer og posters, fx som i
den følgende poster fra september 2011:
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KRONIKERPROGRAMMET
Facilitatorbesøg
Målgruppe for projektet: Region hovedstadens praktiserende læger.
Hvad skal projektet løse: Projektet skal styrke den interne organisering i almen praksis samt forbedre det
tværsektorielle kendskab og samarbejde til gavn for kronisk syge.
Hvem er med i projektet: Projektleder Eva Branner, Bente Nielsen (leder af KvEAP) og projektmedarbejder
Anne Cederlund Rytter. 14 lægefaglige facilitatorer og 2 organisationskonsulenter udgør facilitatorkorpset.

Succeskriterier
• Patientforløb – Opfølgning og koordinering
At almen praksis varetager tovholderrollen i
forhold til patienterne. Eksempler er indkaldelser
af patienter til årskontroller og fokus på at henvise
til relevante tilbud i kommuner og på hospital.

45 % af regionens klinikker er tilmeldt facilitatorbesøg.

• En smartere organisering i klinikken
At almen praksis arbejder systematisk med
organisering af klinikken, ledelse og arbejdsdeling
mellem personalegrupper. Eksempler kan være at
flytte opgaver fra læge til klinikpersonale.
• Styrke analyse af patientdata
At almen praksis er populationsorienteret bl.a. via
it-hjælpeværktøjet datafangst. Med indtastning af
patientdata i datafangst opnås overblik over
højrisikopatienter og hermed mulighed for at
indkalde til kontroller og regulere sygdommen.
Projektbeskrivelse

SOFT-portalen
-Overblik tilbud
-kommuner
-og hospital?

Arbejdsflowanalyse

Datafangst
- igangsætter

Alle klinikker kan få 3 gratis besøg af en
facilitator af 1 times varighed.
Facilitator tager udgangspunkt i den enkelte
kliniks ønsker til udvikling og klinikken arbejder
med konkrete opgaver mellem besøgene.

Ledelse
&
arbejdsdeling

Mødekultur
&
mødestyring

Lægesystemer:
Linkportalen,
diagnosekodning

Facilitator agerer som sparringspartner og
kollega, snarere end ekspert.
Facilitator videregiver relevante redskaber til
klinikken, som kan understøtte, at klinikken når
sine mål. Hvor der er behov, kan facilitator
henvise til kurser og konsulentordninger, hvor
klinikken kan få specialiseret hjælp.

Kontaktinformation
Projektleder Eva branner, Tlf.: 4820 5215
E-mail: facilitatorordningen@regionh.dk

www.regionh.dk/kronikerprogram
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Invitation og rekruttering af praksis og forberedelse af besøg
Alle almen praksis i Region Hovedstaden er ved flere lejligheder og på forskellige måder blevet inviteret til at deltage i projektet.
Der var som nævnt lagt op til, at den enkelte klink selv kunne bestemme indholdet og dagsordenen for
besøget (besøgene). Til brug herfor og til facilitators forberedelse skulle hver tilmeldt klinik tilkendegive i et elektronisk spørgeskema (planlægningsspørgeskemaet), hvad de ønskede af indhold i besøget
(bilag B i denne rapport).
Desuden blev hver klinik bedt om at udfylde et såkaldt baseline-spørgeskema om deres organisering og
deres måde at håndtere KOL og diabetes på mm. Skemaet (se bilag A), som også fungerede som en del
af evalueringens før-måling, blev tilstillet facilitator til brug for dennes forberedelse af besøget.
Besøg (faciliterings-sessioner)
Klinikkerne fik tilbudt op til 3 besøg af 1 times varighed, dog med mulighed for at slå to besøg sammen
til ét. Klinikker kunne også slå sig sammen og deltage i et fælles faciliteringsforløb, hvilket flere samarbejdsklinikker valgte.
Klinikkerne opfordredes til, at alle læger og alle personaler deltog i faciliteringssessionerne. Efter hver
session udfyldte facilitatoren en elektronisk besøgsrapport (bilag C), som tilstilledes både den besøgte
klinik og evaluator.
Undervejs i facilitatorprojektet introducerede projektledelsen et ekstra, gratis tilbud til klinikkerne, idet
de besøgte praksis fra begyndelsen af 2012 skulle have mulighed for at modtage et 4. facilitatorbesøg
af en organisationskonsulent, varighed: 2 timer (dog uden godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste). Og
fra marts 2012 kunne klinikker, som er nedsat efter 1. januar 2009, tilbydes op til fire facilitatorbesøg
med honorar for tabt arbejdsfortjeneste for alle besøg. Desuden blev der – også som supplement til det
oprindelige koncept og tilbud – afholdt månedlige workshops i 2012, som var åbne for alle praksis.
Temaerne var effektive klinikmøder; forbedring af arbejdsgange, arbejdsganganalyser; forandringer i
praksis.
Hverken det tilbudte 4. facilitatorbesøg eller de nævnte workshops indgår i denne evaluering.

Evalueringsprojektet
Det overordnede formål med evalueringen er i evalueringstilbuddet beskrevet som:
1) At dokumentere facilitatorordningens indsats og resultater i forhold til at skabe konkrete adfærdsændringer i almen praksis.
2) At medvirke til fremdrift i projektet gennem ad hoc input til projektgruppen om løbende resultater og erfaringer
I denne rapport beskæftiger vi os udelukkende med punkt 1, idet den løbende tilbagemelding til projektet har fundet sted på møder med styregruppe og projektgruppe.
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Evalueringsdesign og metoder
Evalueringsspørgsmålene er søgt besvaret gennem en multifacetteret dataindsamling og analyse med
både kvantitative og kvalitative metoder. De enkelte metoder bliver mere grundigt beskrevet i de respektive kapitler nedenfor, men for oversigtlighedens skyld bringes her en overordnet skitse.
Af de 7661 klinikker i Region Hovedstaden tilmeldte 504 sig facilitatorordningen (seneste opgørelse 1.
november 2012). Af disse 504 praksis er 22 praksis nytilkomne praksis, der ikke indgår i de praksis,
der havde mulighed for at deltage i det randomiserede studie. Alle disse har ved tilmeldingen skullet
udfylde et spørgeskema (baseline, se bilag A i denne rapport). De praksis, som ved evalueringens afslutning i oktober-november 2012 havde haft mindst ét besøg af en facilitator, er blevet bedt om at besvare et spørgeskema, hvori indgik 4 spørgsmål om deres tilfredshed med besøgene.
Oversigt over populationer og dataindsamlingsmetoder
Populationer

Dataindsamling

Alle klinikker inviteret

Tilmeldte klinikker

Baseline-spørgeskema

Besøgte klinikker

Planlægningsspørgeskema
Besøgsrapport
Follow-up spørgeskema

Heraf indgår 189 klinikker i RCT

14 klinikker er
følgeforskningsklinikker

1

Spørgeskema (baseline og follow-up)
Registerdata (baseline og follow-up)
Planlægningsspørgeskema
Besøgsrapport
Observation af facilitatorbesøg
Interviews med klinikker
Interviews med facilitatorer fra disse besøg

Facilitatorer

Observation af facilitator-uddannelse og af netværksmøder
Fokusgruppeinterviews

Projektgruppen

Interview

Styregruppen

Interview

Antallet af praksis varierer en smule i projektets levetid som følge af afgang og nynedsættelser. Vi har valgt at
anvende 766 praksis i denne rapport som et referencetal, idet det var antallet af tilgængelige klinikker 1. december 2010, hvor studiet startede.
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Et mindre udsnit af de tilmeldte praksis er gjort til genstand for en grundigere analyse i dels en kvantitativ undersøgelse, dels en kvalitativ undersøgelse.
Vi gennemførte en randomiseret, kontrolleret undersøgelse (RCT) med 189 af de tilmeldte praksis og
fordelte dem efter lodtrækning i to sammenlignelige grupper: Den ene gruppe fik tilbudt besøgene i
2011, medens den anden gruppe først fik tilbudt besøgene i 2012. Dette muliggjorde en vurdering af
effekten af facilitatorbesøg, idet 2011-gruppen fungerede som interventionsgruppe, hvis ændringer i
klinisk og organisatorisk adfærd i 2011 sammenlignedes med tilsvarende effektmål i den anden gruppe
– kontrolgruppen – i samme periode. Data til belysning af ændringer i effektmålene indhentedes både
ved hjælp af spørgeskema og registre. (Data, randomisering mm. er nærmere beskrevet i et resultatkapitel senere i denne rapport).
Desuden har vi fulgt 14 klinikker nærmere, hvor vi har gennemført observation af facilitatorbesøgene,
interviewet disse klinikker om deres oplevelser og vurderinger af besøgene, samt interviewet facilitatorer om de konkrete besøg og om facilitatorprojektet mere generelt.
Dertil kommer observationer af møder i facilitatornetværket og fokusgruppeinterviews med facilitatorerne, samt interviews med projektledelsen og styregruppen.

Rapportering
Som nævnt var et af de overordnede formål med evalueringen at medvirke til fremdrift i facilitatorprojektet ved løbende afrapportering. Dette er sket gennem evaluators deltagelse i møder med projektets
styregruppe og projektgruppe, gennem præsentationer af foreløbige delresultater, samt ved evaluators
deltagelse i møder i facilitatornetværket og uformelle samtaler med facilitatorer.
Den her foreliggende rapport beskæftiger sig med evalueringens andet hovedformål: At dokumentere
facilitatorordningens indsats og resultater i forhold til at skabe konkrete adfærdsændringer i almen
praksis. Fremstillingen er opbygget på den måde, at vi først præsenterer resultater og analyser af spørgeskemadata og registerdata, og dernæst observations- og interviewdata.
Resultatformidlingen efterfølges af en sammenfatning og en diskussion, hvor vi fremfører en række
overvejelser, som vi mener resultaterne bør give anledning til – både for læserne af denne rapport, og
for planlæggere og praktikere i fremtidige kvalitetsudviklingsprojekter, som ønsker at arbejde med facilitering som metode.
Citater indgår i teksten til at illustrere en pointe eller illustrere en holdning eller erfaring. Citaterne sættes i citationstegn og skrives i kursiv. Alle respondenter er lovet anonymitet i afrapporteringen.
Rapporten afsluttes med en række bilag, hvor læseren kan orientere sig i de anvendte spørgeskemaer
mm.
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Resultater (Del 1)
Hvor mange praksis har deltaget?
Alle 766 praksis i Region Hovedstaden er som nævnt blevet inviteret og opfordret (ad flere omgange,
ved forskellige slags lejligheder og ved hjælp af forskellige medier) til at tilmelde sig facilitatorordningen. Ved afslutningen af denne evaluering (1. november 2012 – to måneder før facilitatorordningen
lukker og slukker) havde 504 praksis tilmeldt sig ordningen, svarende til 66% af samtlige praksis i regionen.
Som det ses af figur 1, faldt over halvdelen af tilmeldingerne inden for projektets første måneder. Opgørelsesenheden ”rul” i figuren svarer til de perioder, hvori projektet har opgjort tilmeldingerne. De er
ikke nødvendigvis præcis lige lange, men de svarer nogenlunde til uger. Rul 67 slutter med 1. november 2012. I den sidste periode er der stort set ingen tilmeldinger, hvilket antagelig skyldes, dels at reservoiret af interesserede klinikker nu er tømt, dels at eventuelt interesserede ved, at de ikke vil kunne
nå at modtage besøg inden projektophør.

Figur 1
Tilmeldingsraten på 66 % ligger dermed under facilitatorordningens eget oprindelige succesmål på
mindst 80 %’s deltagelse. Dertil kommer, at 73 af de 504 tilmeldte praksis ved evalueringens afslutning
ikke havde modtaget et eneste besøg. Selv om nogle ”nye” praksis vil (kunne) blive besøgt i november
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og december, så kan det konstateres, at under 60 % af klinikkerne i regionen har modtaget facilitatorbesøg.
Projektgruppen giver følgende forslag til årsager til, at 73 af de tilmeldte klinikker ikke modtog besøg:
Et par klinikker er ikke kontaktet (er tilmeldt sent i forløbet)
Et antal klinikker er alligevel ikke interesserede i besøg, når det kommer til stykket
Et antal klinikker er ikke til at komme i kontakt med trods gentagne forsøg (tilgængelighed)
Et antal klinikker er ikke til at lave en besøgsaftale med (kalenderudfordringer)
Dertil kommer, at 6 af de tilmeldte klinikker er lukket i perioden.
At der ikke primært er tale om sent tilmeldte klinikker blandt dem, der ikke har fået besøg (og måske
ikke har kunnet nå et besøg inden 1. november 2012) fremgår af figur 2, som viser tilmeldingstidspunktet for ikke-besøgte klinikker (opgjort for hvert af de 67 rul).

Figur 2

Hvilken type praksis har deltaget?
Tilmeldingerne til facilitatorprojektet har været langt hyppigere blandt kompagniskabspraksis og delepraksis end blandt solopraksis: Ca. 75 % af regionens kompagniskabspraksis og ca. 81 % af delepraksis
tilmeldte sig mod kun godt 61 % af solopraksis.

Antal besøg i praksis
De deltagende praksis kunne som nævnt få op til 3 facilitatorbesøg á en times varighed. Ikke alle har
ønsket 3 besøg. Nogle har slået to besøg sammen til ét og altså på den måde alligevel modtaget det
maksimale antal besøgstimer. En del klinikker havde ved evalueringens afslutning ikke nået at modtage
alle ønskede besøg.
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Nogle få klinikker har allerede efter det første eller det andet besøg tilkendegivet, at de ikke ønskede at
modtage flere facilitatorbesøg. Antal besøg i de enkelte klinikker fordeler sig sådan som det fremgår af
denne tabel.
Antal besøg
0 besøg
1 besøg
2 besøg
3 besøg
4 besøg
Total

Antal (og procent) af
de tilmeldte klinikker
ker
73 (14,5)
93 (18,5)
169 (33,5)
160 (31,7)
9 ( 1,8)
504 ( 100)

Man vil bemærke, at 9 klinikker har fået hele fire besøg, selv om dette ikke oprindeligt var en del af
tilbuddet fra facilitatorordningen. Denne mulighed blev dog lanceret af projektledelsen med virkning
fra januar 2012, så klinikken kunne for et 2-timers besøg af en organisationskonsulent2, og fra marts
2012 kunne nynedsatte praksis få op til 4 facilitatorbesøg. De tilmeldte klinikkers besøgstimer (opgjort
per 1. november 2012) er vist i nedenstående tabel:
Antal timer
0 timer
1 timer
2 timer
3 timer
4 timer
5 timer

Antal (og procent) af
tilmeldte klinikker
73 (14,5)
76 (15,1)
140 (27,8)
201 (39,9)
12 ( 2,4)
2 ( 0,4)

Besøg per facilitator
Facilitatorkorpset bestod som nævnt af 15 facilitatorer (oprindeligt 16, idet én blev holdt i reserve). De
431 besøgte klinikker fik sammenlagt 974 besøg (opgørelse per 1. november 2012). Besøgene fordelte
sig på facilitatorerne som vist i figur 3 på næste side.
Facilitator P er den omtalte reserve-facilitator. M og O er organisations-facilitatorerne, som særligt i
den tidligste projektperiode kun blev brugt meget lidt.3 Det var projektets idé, at de andre facilitatorer
under deres besøg kunne gøre klinikkerne opmærksomme på, at de havde mulighed for at få en organisationsfacilitator ved de(t) næste besøg.
2

Dette fjerde besøg udløste dog ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, sådan som det var tilfældet med de
tre første.
3
Facilitator O har sideløbende med facilitatorbesøgene stået for de workshops, som projektet introducerede og
har afholdt siden januar 2012.
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Figur 3

Indholdet i besøgene
Det fremgår af facilitatorordningens projektbeskrivelse, at facilitator forbereder sig til besøget i forhold
til de emner, klinikken ønsker at arbejde med, og vælger de elementer fra kufferten, som kan benyttes. I
planlægningsspørgeskemaet var det muligt for klinikken at angive, hvilket/hvilke emner den ønskede at
have fokus på ved besøgene. 416 af de 431 klinikker, som skulle have besøg, udfyldte planlægningsspørgeskemaet, men spørgsmål 22: ”Har I forslag til emner for besøget?” blev besvaret af kun halvdelen af klinikkerne.
Man skal være forsigtig med at lægge for meget i de manglende besvarelser ved at tolke det som manglende interesse for indholdet i besøget. I stedet kan det opfattes som: ”Facilitator ved bedst” eller ”Det
finder vi ud af, når facilitator er her” eller ”Vi tager hvad der kommer” eller lignende.
De 208 besvarelser med ønsker til indholdet i besøgene er optrykt uredigeret (når bortses fra anonymisering) i bilag E. Flere af besvarelserne rummede mere end ét ønske. De mest populære emner var hhv.
1) Introduktion til – eller optimeret brug af – datafangstmodulet, samt 2) Systematisering af behandling
og opfølgning i forhold til patienter med kroniske sygdomme. Hvert af disse emner blev nævnt i over
en tredjedel af besvarelserne. Med hensyn til interessen for kronikeromsorgen var det især et øget fokus
på KOL, som stod højt på ønskelisten hos mange klinikker, idet KOL blev nævnt dobbelt så hyppigt
som diabetes. Derudover – eller i forbindelse med fokuseringen på håndteringen af kronisk sygdom –
ønskede godt en sjettedel af klinikkerne at diskutere, hvordan opgavefordelingen mellem læger og andet personale i klinikken kunne optimeres. Endelig ønskede et mindre antal klinikker at få hjælp til
generel effektivisering af drift og/eller mødeledelse, samt at høre mere om kommunens sundhedstilbud,
herunder SOFT-portalen.
Indholdet i besøgene kan også aflæses af de besøgsrapporter, som facilitatorerne har skullet udfylde
efter hvert besøg. Besøgsrapporterne udfærdigedes via et elektronisk skema, hvoraf den ene halvdel
blev sendt til den besøgte praksis som et slags referat om bl.a. indgåede aftaler, og rapporten som hel-
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hed har fungeret som facilitatorens eget referat og huskeseddel til planlægningen af det efterfølgende
møde. Besøgsrapporterne kan altså give et indtryk af, hvad besøget har dækket – hvad snakkede man
om? Det er dog ikke muligt ud fra besøgsrapporterne at vurdere, hvor meget, endsige hvordan, man
behandlede de drøftede emner. Den følgende tabel, som bygger på besøgsrapporterne, viser dermed
kun en grov hitliste over de populæreste emner.
Ifølge besøgsrapporterne blev der ved besøgene oftest fokuseret på emnerne datafangst, KOL, diabetes,
ICPC-diagnosekodning og stratificering, jf. tabel 1, som angiver andelen af klinikker, hvor det givne
emne har været et tema ved minimum ét besøg. Hvis det samme emne har været registreret ved flere
besøg i samme klinik, figurerer det kun en gang i opgørelserne.
Tabel 1. Fokusområder i besøgene
Emne

Andel praksis, hvor emnet var
tema ved min. ét besøg (procent)
Datafangst
88
KOL
72
Diabetes
66
ICPC
62
Stratificering
55
Lægesystem
54
Arbejdsdeling
52
SOFT-portalen
49
Instrukser for arbejdsdeling
38
Tovholderrollen
35
Kommunen
34
Klinikkens mission
16
Hospital
14
Webreq
12
Gennembrudsmetoden
11
Mødestyring
11
Ledelse
9

De øvrige afkrydsningsemner (se skemaet i bilag C) blev nævnt i under 6% af besøgsrapporterne.
Det skal altså bemærkes, at emnerne er prædefinerede afkrydsningsfelter i besøgsrapport-skemaet, og
at der ikke har været en egentlig oplæring eller ensretning blandt facilitatorerne i brugen af denne registrering. Opgørelsen skal derfor læses med en vis forsigtighed, idet den blot angiver, at facilitator har
registreret, at emnet har været en nævneværdig del af besøget. En afkrydsning er en én-dimensional
angivelse, og der har antagelig været store variationer besøgene imellem i detaljeringsgraden og i hvor
meget tid, der har været brugt på det enkelte emne.
På trods af ovennævnte forbehold kan vi konstatere, at datafangst har været det mest populære emne og
det emne, som har været grundigst behandlet. For dels var det det hyppigst angivne emne, som klinikkerne skrev i deres planlægningsspørgeskema, dels ligger emnerne ICPC-kodning, stratificering og
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lægesystem på 4.-6.-pladsen på hitlisten, og disse emner er alle tæt knyttet til anvendelsen af datafangst. Desuden er det ikke overraskende, at KOL og diabetes har været et tema i 2/3 af klinikkerne,
eftersom facilitatorordningen jo har haft som sit opdrag at implementere forløbsprogrammer for KOL
og diabetes. Derfor kan man måske undre sig over, at disse to sygdomme ikke er afkrydset som emner i
1/3 klinikkerne. Andre emner med særlig relevans for implementering af forløbsprogrammerne og eksternt samarbejde – tovholderrolle, SOFT-portalen, kommune, hospital – scorer mindre end de datafangst-relaterede emner.
I besøgsrapporterne skulle facilitator endvidere notere klinikkens målsætning og delmål. Notaterne
efter det første besøg understøtter ovenstående billede af klinikkernes prioriteringer, da det altovervejende flertal af klinikkerne besluttede at fokusere på implementering af datafangst (og herunder i mange tilfælde også forudsætningerne for dette i form af diagnosekodning). Dernæst havde de mange klinikker også som målsætning at optimere kronikerbehandlingen via øget systematik og bedre strukturer.

De besøgte klinikkers tilfredshed med facilitatorbesøgene, forslag til forbedringer, samt selvvurderede udbytte
I oktober udsendtes et kort spørgeskema til samtlige de klinikker, som havde modtaget minimum ét
facilitatorbesøg. Skemaerne indeholdt fire spørgsmål (spørgsmål 41-43 i follow-up-skemaet, se bilag
D). Et af de 4 spørgsmål omhandlede klinikkernes tilfredshed med besøgene, et andet ville vide, i hvor
høj grad klinikkerne havde opnået de mål, de havde sat sig under besøgene. Desuden gav skemaet respondenterne mulighed for med egne ord at kommentere udbyttet af besøgene og facilitatorprojektet i
det hele taget. I nedenstående opgørelse er besvarelserne fra dette skema lagt sammen med de tilsvarende spørgsmål i follow-up skemaet til klinikkerne i den randomiserede undersøgelses interventionsgruppe. Det skal bemærkes at ikke alle respondenter har modtaget alle tre besøg, eller det antal besøg,
de ønskede.
Tilfredshedsspørgsmålene blev besvaret af 255 af de 431 adspurgte praksis.

Figur 4
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Det ses, at ca. 2/3 af praksis er i de to mest positive kategorier på 7-punkts-skalaen, mens kun 3 % ligger på de to pladser for mest utilfredse.
De besøgte praksis er også blevet bedt om at komme med forslag til forbedringer af facilitatorbesøgene.
Svarene skulle gives som fritekst. Svarene fra de 173 respondenter er vist i uredigeret form i bilag G.
To tredjedele af svarene indeholdt ikke forslag til forbedringer. Af de resterende 60 besvarelser er de
mest hyppige forslag til forbedringer:
1) Længerevarende og/eller flere besøg (n=21) Dette afspejler en opfattelse af, at ”forandring tager
tid”, som en af klinikkerne anfører, og at man gerne ser facilitatorordningen fortsætte.
2) At møderne får et mere konkret indhold, hvor der arbejdes mere ’hands on’ eller case-baseret
med fokus på klinikkens specifikke situation, problemstillinger og teknologi (n=9). Dette til
forskel fra møder, hvor facilitator måske holder et PowerPoint-baseret foredrag om en række
forskellige temaer.
3) Mere styring og struktur i forbindelse med besøgene – især under selve mødet, men også i den
forberedende fase og i forhold til opfølgning (n=8).
Herudover svarer enkelte (n=3), at det er vigtigt at facilitator anvender samme journalsystem, som den
besøgte klinik, hvilket ikke altid har været tilfældet.
Et af spørgsmålene i follow-up skemaet afprøvede påstanden ”Vi har gennemført de ændringer i klinikken, som vi har besluttet os for i forbindelse med facilitatorforløbet”. Respondenterne kunne angive
på en 7-trins skala, i hvor høj grad, dette var tilfældet. 258 af 431 besvarede.

Figur 5
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Det ses, at 9 % af dem, der har besvaret spørgsmålet, ikke har besluttet sig for nogen ændringer, og at
spørgsmålet derfor ikke kan besvares. 2 % har overhovedet ikke gennemført de besluttede ændringer,
hvorimod 12 % har gennemført dem fuldt ud.
Men hvad har klinikkerne villet ændre – og hvad har de fået ud af besøgene? Af de 431 besøgte praksis
har 257 i follow-up spørgeskemaet beskrevet med egne ord, hvad deres udbytte var. Samtlige svar er
vist i bilag F. Over halvdelen af klinikkerne angiver, at facilitatorbesøgene har øget deres viden om –
eller deres motivation til at arbejde videre med – de emner, som de valgte at fokusere på i relation til
besøgene (uden at udbyttet specificeres yderligere). Knap en sjettedel af klinikkerne angiver, at de har
fået implementeret eller øget brugen af datafangst eller ICPC kodning, og ligeledes en sjettedel angiver,
at de har fået mere styr på behandling og/eller opfølgning i forhold til patienter med kronisk sygdom.
En mindre gruppe angiver, at besøgene har resulteret i bedre klinikledelse og/eller mødeledelse. Endelig angiver knap en tiendedel, at de slet ikke fik noget ud af besøgene.
Hvad angår den største gruppe af klinikker, der tilkendegiver, at facilitatorbesøgene har inspireret og
motiveret dem på forskellig vis, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at der kan være langt fra
motivation og inspiration til faktiske forandringer i den daglige praksis. Besvarelserne indikerer, at
klinikkerne har ret forskellige forventninger til, hvad den øgede viden, inspiration og motivation konkret vil udmønte sig i: Nogle er sikre på, at deltagelsen i projektet vil medføre forbedringer i klinikken,
mens andre ikke har de store forventninger til, at den nye viden og motivation vil udmønte sig i positive forandringer, når hverdagen melder sig.

Det randomiserede delstudie
Som beskrevet ovenfor var der en ganske stor tilfredshed med besøgene, og mange klinikker har givet
positive beskrivelser af deres udbytte. Det er selvsagt positivt, men det er næppe tilstrækkeligt i sig selv
til at opnå projektets hovedmål: At fremme implementering af forløbsprogrammerne og at opnå en optimering af kronikeromsorgen. Derfor er vi i evalueringen også gået videre end klinikkernes egne vurderinger af udbytte og har målt effekten på en række parametre, som er forbundet med disse hovedmål.
Dette har vi gjort med et randomiseret kontrolleret design, som er den videnskabeligt mest anerkendte
metode til at kvantificere effekterne af en given intervention. Fordelen ved at bruge et randomiseret
kontrolleret design er bl.a. at man undgår den svaghed, der er forbundet med en simpel før-eftermåling, hvor man risikerer at opfatte interventionen (i dette tilfælde: facilitatorbesøgene) som årsagen
til en observeret forandring, selv om forandringen måske er resultatet af en mere generel trend og udvikling hos alle praksis – altså også hos praksis, som ikke har tilmeldt sig og ikke har modtaget besøg.
Evalueringsdesign og effektparametre
Facilitatorprogrammets succeskriterier er defineret af facilitatorordningens styregruppe. I tilknytning
hertil har vi opstillet en række målbare parametre, som bruges til at undersøge effekten af facilitatorbesøgene på klinikkernes håndtering af patienter med kronisk sygdom i et randomiseret kontrolleret design (RCT). Til brug for RCT-studiet har vi via registre og spørgeskemaer indhentet en række data før
og efter facilitatorbesøgene (klinikkerne har inden randomisering i 2011 besvaret et baselinespørge-
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skema, og de samme spørgsmål har de besvaret i et follow-up spørgeskema udsendt i februar 2012).
Der er tale om et lodtrækningsforsøg, hvor én gruppe klinikker modtog tilbud om interventionen (facilitatorbesøg), mens en anden sammenlignelig gruppe ikke modtog besøg i den studerede tidsperiode,
men først efter at denne periode var slut. Der var inkluderet 189 praksis i dette delstudie, hvoraf 96
praksis blev randomiseret til besøg i 2011 (interventionsgruppen) og 93 praksis til kontrolgruppen (som
først fik besøg efter studieperioden).
Studiet er dimensioneret efter styrkeberegninger på grundlag af et registerudtræk fra Region Hovedstaden om brugen af systematiske årskontroller4 opgjort per praksisenhed, samt på grundlag af antallet af
patienter tilknyttet enheden for perioden 1. januar – 1. december 2010. I henhold til styrkeberegningerne skulle der ved en styrke på 80 % og et signifikansniveau på 5 % bruges 163 praksis. Der forventedes
et frafald på omkring 10 %.
Inklusionskriteriet til studiet var alle praksis i Region Hovedstaden, der ønskede at deltage i facilitatorordningen, og som ved randomiseringstidspunktet havde udfyldt baselineskemaet, mens eksklusionskriterierne var facilitatorernes egne praksis og praksis brugt i pilotstudiet. Praksis blev efter tilmelding
og baselinebesvarelser løbende inkluderet i studiet mellem den 7. marts og den 29. april 2011. I randomiseringen af klinikker blev der stratificeret efter fire geografiske områder samt praksisorganisation
(solo/flermandspraksis). Allokeringen af praksis til henholdsvis intervention eller kontrol var skjult for
evalueringsgruppen, idet den blev varetaget af en ekstern organisation (DSAM).
Evalueringsdesignet for det randomiserede studie har set sådan ud:
2010
Dec. Jan. Feb. Mar. Apr.

2011
Maj - Nov.

2012
Dec. Jan. Feb. Mar.
Follow-up Register data

Baseline Register data

Follow-up spørgeskema

Baseline spørgeskema
Randomisering

Interventionsgruppe - facilitator besøg
Kontrolgruppe – ingen besøg

Baseline-spørgeskemaet og spørgsmålenes anvendelighed blev testet i en pilotfase, hvor en række
praksis som en del af facilitatorernes uddannelse modtog facilitatorbesøg samt besvarede og kommenterede på spørgeskemaet. Spørgsmålene er en del af et større skema, der sammen med et planlægnings
spørgeskema er brugt af facilitatorerne i forberedelsen af facilitatorbesøgene. De spørgsmål, der er
brugt i denne evaluering, omhandler datafangst, årskontroller for henholdsvis KOL og diabetes, ICPC-

4

Vurderet via sygesikringsydelse 2304 – supplerende specifik forebyggelsesindsats.
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diagnosekodning samt stratificering.5 Spørgsmålenes formulering og svarmulighederne fremgår af bilag A og C.
De anvendte effektparametre er:
•

Antallet af systematiske årskontroller per patient tilknyttet praksis (registerdata)
Årskontrol for kronisk sygdom bør indeholde en systematisk samlet risiko- og ressourcevurdering,
en status af patientens helbredssituation, en vurdering af medicinordinationerne, samt en fastlæggelse af behandlingsmål. Årskontrol skal tilbydes patienter, når det fremgår af de kliniske retningslinjer, at der er et lægefagligt begrundet behov herfor; og det skal være en på forhånd aftalt konsultation.
Ydelsen for den systematiske årskontrol omfatter alle kroniske sygdomme og reflekterer ikke udelukkende KOL og diabetes; men disse to sygdomme udgør hovedparten6. Baseline registerdata
vedrørende brugen af systematiske årskontroller for kronisk sygdom er indhentet fra Sygesikringsregistret gældende for en tre-måneders periode inden randomiseringsdatoen, mens follow-up perioden er de samme tre måneder ét år senere. Således er data for de klinikker, der er randomiseret i
marts 2011 indhentet for december, januar og februar, mens for de, der er randomiseret i april, er
data indhentet for januar, februar og marts.

•

Selvrapporteret brug af årskontrol for henholdsvis diabetes type-2 og KOL (selvrapporteret i spørgeskema)

•

Antallet af praksis med få (under 1%) systematiske årskontroller per patient tilknyttet praksis (registerdata)

•

Antal praksis, der er tilmeldt datafangst (registerdata )
Datafangst er et softwareprodukt udviklet til i lægesystemet automatisk at opsamle data om medicinering, ydelseskoder, laboratoriedata og diagnosekoder. Data samles i en database dels til forskning, og dels til at den enkelte praksis kan hente kvalitetsrapporter, som kan bruges til at skabe
overblik over egen patientpopulation. Data angående andelen af praksis tilmeldt til datafangst er
indhentet fra DAK-E (Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed) og regionen. Foreliggende data
omfatter dels datoen for tilmelding på DAK-Es hjemmeside, dels datoen for hvornår klinikken har
modtaget refusion fra regionen i forbindelse med installering. Da der er variation blandt klinikkerne, i hvilken rækkefølge dette sker, er der i analyserne valgt den tidligste dato af disse to mulige.

•

Brug af ICPC-kodning for diabetes og KOL (selvrapporteret i spørgeskema)

5 Stratificering er et redskab, hvor patienter ud fra risiko for komplikationer samt kompleksiteten af patientens samlede
sygdomsbillede/helbredstilstand allokeres til den behandling, rehabilitering og opfølgning, der i bedst mulig grad giver det
optimale udbytte for patienterne, sundhedsvæsenet og ressourceudnyttelsen.
6 Registreringen af systematiske årskontroller for kronisk sygdom er pga. overenskomstændringer forskellig fra baseline til
follow-up. Frem til 1. april 2011har ydelserne været nr. 2304 (supplerende specifik forebyggelsesindsats) og nr. 0107
(forløbsydelse for diabetespatienter), og derefter er det ydelserne 0120 (aftalt specifik forebyggelsesindsats) og 0107.
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•

Brug af stratificering af diabetes- og KOL-patienter (selvrapporteret i spørgeskema)

Til brug for måling af effektstørrelse sammenlignes baseline- og follow-up-data indhentet via registre
og via spørgeskema til klinikkerne. Forskelle mellem interventions- og kontrolgruppen ved baseline og
follow-up er vurderet via T-test og chi²-test samt et Kaplan-Meier’s plot i relation til datafangst.
Vi randomiserede i alt 189 klinikker. Undervejs er seks praksis udgået af studiet som følge af praksisophør. 14 klinikker i kontrolgruppen fik af forskellige årsager tilbudt og modtog facilitatorbesøg i interventionsperioden, og 8 klinikker i interventionsgruppen fik tilbudt besøg, men modtog ingen. Da vi
har skullet vurdere effekt af facilitatorbesøg – og ikke effekt af tilbuddet om facilitatorbesøg – har vi
valgt at anvende per-protokol analysemetoden frem for den mere konservative intention-to treatanalyse. For hvis de omtalte 14 og 8 klinikker var inkluderet i analysen, kunne det udvande en eventuel
effekt. Derfor besluttede vi os for at afrapportere effektstudiet på grundlag af de klinikker, der fik
mindst et besøg i interventionsgruppen, og sammenholdt dem med de klinikker i kontrolgruppen, der
ikke fik besøg.
Herudover er der 9 praksis, der ikke har besvaret follow-up spørgeskemaet. Disse 9 klinikker indgår
således kun i de effektmål, der er registerbaserede.
Antal besøg
Blandt de 86 klinikker i interventionsgruppen, der havde mindst ét besøg i interventionsperioden, fordelte antal besøgstimer7 sig sådan, at 29 % havde haft én time, 39 % havde haft to timer og 24 % havde
haft tre timer. 46 klinikker har desuden modtaget opfølgende besøg senere, hvilket indikerer, at de ikke
har nået at få alle de besøg, de ønskede, inden det randomiserede studies interventionsperiode sluttede.
Det skal altså bemærkes, at ikke alle klinikker endnu havde nået at få det antal besøgstimer, som de
ønskede. Effektvurderingen bygger i disse tilfælde dermed ikke på en fuld intervention.

7 Da enkelte klinikker har slået nogle besøg sammen, er besøgsvolumen opgjort på timer frem for på antal
besøg.
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Figur 6. Flowdiagram over det randomiserede studie
Randomiserede praksis
(n=189)

Allokering
Allokeret til intervention (n=96)

Allokeret til kontrol (n=93)

Follow-up
Mistet til follow-up up
♦ Ophørt n= 2. Ikke fået besøg n=8
(Ikke besvaret spørgeskema n=5)

Mistet til follow-up
♦ Ophørt: n= 4. Fået besøg n=14
(Ikke besvaret spørgeskema n=4)

Analyse
Analyseret
♦ Registerdata: n=86
♦ Spørgeskemadata: n=81

Analyseret
♦ Registerdata: n=75
♦ Spørgeskemadata: n=71

Effekt af faciliteringen
Ved baseline var der ingen signifikante forskelle mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen i
forhold til hverken praksiskarakteristika (antal patienter, geografisk placering) eller de valgte effektmål, hvilket gør grupperne sammenlignelige, sådan at effektmålene i de to grupper kan sammenlignes
direkte ved opfølgning.
Som det ses i Tabel 2 forbedrede hele gruppen under ét (interventionsgruppe og kontrolgruppe) sig
signifikant fra studiets start til slutningen af studiet på alle de outcomes, vi måler på.
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Tabel 2. Sammenligning af udvikling i de enkelte effektmål fra baseline til follow-up for både
intervention og kontrolgruppen
Baseline
Registermateriale:
Antallet af systematiske årskontroller per patient
tilknyttet praksis
Antallet af Diabetes årskontroller per patient tilknyttet praksis
Andel praksis med mindre end 1% systematiske
årskontroller per patient tilknyttet praksis
Andel praksis tilmeldt datafangst
Spørgeskemabesvarelser:
Diabetes
Årskontrol
Altid
Nogle gange
Aldrig
ICPC kodning
Altid
Nogle gange
Aldrig
Stratificering
Altid
Nogle gange
Aldrig
KOL

Follow-up

P-værdi

(N=161)

(N=161)

0,016

0,024

<0,0001*

0,0007

0,0022

<0,0001*

47%

31%

<0,0001*

24%
(n=152)

66%
(n=152)

<0,0001*

<0,001*
86%
11%
3%

90%
9%
1%
<0,0001*

45%
32%
23%

76%
20%
4%
<0,0001*

17%
36%
47%

21%
43%
36%

Årskontrol

<0,0001*
Altid
Nogle gange
Aldrig

30%
53%
17%

44%
47%
9%

ICPC kodning

<0,0001*
Altid
Nogle gange
Aldrig

31%
41%
28%

65%
28%
7%

Altid
Nogle gange
Aldrig

10%
36%
54%

17%
43%
40%

Stratificering

<0,0001*

N ved de enkelte effektmål angiver antallet af praksis i interventions/kontrolgruppen, der er i analysen.
En p-værdi på mindre end 0,05 viser en signifikant forskel mellem grupperne (her fremhævet med en *).
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For at vurdere effekten af selve interventionen (facilitatorbesøgene) er man nødt til at sammenligne
grupperne med hinanden. Da de altså var ens ved studieperiodens start, kan effekten ses af data ved
follow-up. Disse beregninger ses i Tabel 3. Da fokus var på selve facilitatorbesøgene, har vi som tidligere nævnt valgt at præsentere den analyse, der kun ser på de praksis, der får mindst 1 besøg i interventionsgruppen, over for de praksis der ikke får besøg.
På den en side viser de registerbaserede effektmålinger ingen effekt af interventionen: Der er ingen
signifikante forskelle mellem de to grupper, hvad angår stigningen i systematiske årskontroller
(p=0,40), stigningen i brugen af den specifikke diabetes-årskontrol (p=0,27), eller i faldet i andelen af
praksis med mindre end 1% årskontroller per patient (p=0,85). Ligeledes er der heller ingen signifikant
forskelle i tilmeldingen til datafangstmodulet ved slutningen af studiet (p=0,14).
På den anden side ses signifikante forskelle mellem grupperne, når vi bygger effektberegningen på klinikkernes egne angivelser (besvarelser af spørgeskemaerne): De praksis, der får besøg, klarer sig bedre
end kontrolgruppen på parametrene stratificering, ICPC-kodning og årskontrol for KOL, hvorimod der
ikke er nogen forskel på årskontrol for diabetes (Tabel 3). Vi formoder at dette sidste kan skyldes, at de
fleste praksis allerede inden studiet blev påbegyndt som hovedregel udførte årskontroller for diabetes
(Tabel 2), og at der derfor var begrænset plads til forbedringer.
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Tabel 3. Sammenligning ved follow-up mellem gruppen, der får mindst 1 facilitatorbesøg, og
gruppen der ikke får besøg

Registermateriale:
Antallet af systematiske årskontroller per patient
tilknyttet praksis
Antallet af Diabetes årskontroller per patient tilknyttet praksis
Andel praksis med mindre end 1% systematiske
årskontroller per patient tilknyttet praksis
Andel praksis tilmeldt datafangst
Spørgeskemabesvarelser:
Diabetes
Årskontrol
Altid
Nogle gange
Aldrig
ICPC kodning
Altid
Nogle gange
Aldrig
Stratificering
Altid
Nogle gange
Aldrig
KOL

Interventionsgruppe
(N=86)
0,026

Kontrolgruppe

0,003

0,002

0,27

31%

32%

0.85

71%
N=81

60%
N=71

0.14

93%
7%
0%

87%
10%
3%

(N=75)
0.023

P-værdi

0.40

0,26

<0,01*
85%
14%
1%

65%
28%
7%

30%
44%
26%

11%
42%
46%

Årskontrol

<0,01*

0,02*
Altid
Nogen gange
Aldrig

53%
42%
5%

34%
52%
14%

ICPC kodning

0,02*
Altid
Nogen gange
Aldrig

73%
25%
2%

56%
31%
13%

Stratificering

<0,01*
Altid
Nogle gange
Aldrig

23%
47%
30%

10%
38%
52%

N ved de enkelte effektmål angiver antallet af praksis i interventions/kontrolgruppen, der er i analysen.
En p-værdi på mindre end 0,05 viser en signifikant forskel mellem grupperne (her fremhævet med en *). Ved større pværdier betragtes forskellene de to grupper imellem som tilfældig og altså ikke som en effekt af interventionen.
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Datafangst var som beskrevet ovenfor et populært emne under besøgene. Vi har derfor lavet en ekstra
analyse af besøgenes effekt på tilmeldingen til datafangst.
Figur 2. Tilmelding til Datafangst

Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne ved det randomiserede studies afslutning. Men der
var en hurtigere tilmeldingsrate hos de besøgte klinikker. Stigningen i kontrolgruppen sætter ind senere. Det betyder med andre ord, at interventionsgruppen havde flere dage med datafangst end kontrolgruppen.
Konklusion og diskussion af det randomiserede studie
Overordnet kan man ved kombination af de to tabeller se forbedringer i både interventions- og kontrolgruppen i den undersøgte periode. Dette understreger vigtigheden af at gennemføre et randomiseret
studie, hvor interventions-praksis sammenlignes med praksis uden intervention. Dette design giver således mulighed for at isolere interventionseffekten fra en eventuel generel trend i retning af kvalitetsforbedringer. En sådan trend kunne skyldes andre samtidige, ikke-facilitatorrelaterede påvirkninger, fx
overenskomstaftaler (bl.a. at praksis skal være tilmeldt datafangst 1. april 2013), kurser i regionen omkring datafangst, kodning, diabetes og KOL. Ved en simpel før-/efter-måling alene på de besøgte praksis kunne man – fejlagtigt – have hævdet, at der var meget positive resultater på alle de effektmål, vi
har inkluderet i studiet. Men via det randomiserede studiedesign finder vi frem til en mere nuanceret
konklusion.
Det randomiserede studie viser, dels at de besøgte praksis ved studiets afslutning hyppigere end kontrolgruppen selv angiver brug af stratificerering, ICPC-diagnosekodning og årskontrol for KOL, dels at
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der ingen forskelle er mellem grupperne i de registerbaserede mål (systematisk årskontroller, og andelen af praksis med få årskontroller). Derudover ses en hurtigere tilmeldingshastighed til datafangst
blandt de besøgte praksis, men ved studiet slutning var der ingen forskel i tilmeldingsgrad.
Hvordan skal man tolke de modsatrettede resultater? Og hvilke af dem, kan man fæste mest lid til? Registerdataene viser, hvad klinikkerne rent faktisk har gjort, mens spørgeskemadataene er mere subjektive tilkendegivelser, hvor respondenterne bevidst eller ubevidst kan have en tendens til at give svar, som
de antager for at være de ”rigtige” svar i forhold til, hvad de forventer af sig selv, og i forhold til hvad
de forestiller sig, at andre forventer af dem. Dvs. at læger, der har modtaget facilitatorbesøg, måske vil
være mere tilbøjelige til at svare ja til, at de foretager årskontroller for KOL og diabetes, fordi betydningen af dette har været et emne på facilitatormødet, og fordi klinikken måske har aftalt med facilitatoren at gøre en indsats på dette område, selv om denne intention endnu ikke er ført ud i livet.
Samtidig skal vi igen anføre, at den valgte analysemetode gør tolkningen af resultaterne mindre robust
end en regelret videnskabelig analyse, hvor man ville fastholde de 14 praksis i kontrolgruppen i analysen, selvom de ”fejlagtigt” fik besøg af en facilitator i projektperioden.

De ikke-tilmeldte praksis
Af de 766 praksis i regionen var der 255, som ikke tilmeldte sig. De har altså ikke svaret på nogle af de
spørgeskemaer, som er brugt til at evaluere indsats og resultater af facilitatorordningen. Vi har dog mulighed for via registerdata at sammenligne dem med de praksis, der modtog besøg, i forhold til datafangst og brug af årskontroller. Vi så ovenfor, at der i det randomiserede studies interventions- såvel
som kontrolgruppe var en signifikant bevægelse i undersøgelsesperioden hen imod en bedre score på
effektmålene (og at der stadig ikke var forskel på grupperne ved follow-up). Gælder det så også for de
praksis, som har takket nej til at modtage facilitatorbesøg, at de forbedrer sig undervejs? Og hvordan
scorer disse praksis på de anvendte effektmål i forhold til de tilmeldte praksis?
I nedenstående tabel 4 sammenligner vi de tilmeldte med de ikke-tilmeldte. Populationen består af de
praksis, som var aktive ved projektets start 1. december 2010 og stadig var det ved evalueringens afslutning 1. november 2012. De to grupper sammenlignes ved baseline (før besøgene) og ved tidspunktet for det randomiserede delstudies afslutning.
Tabellen viser, at de tilmeldte praksis ved starten af projektet klarede sig bedre på 2 af de 4 valgte effektmål. Ved slutningen af effektevalueringen var også antallet af diabetes-årskontroller per patient
tilknyttet praksis højere i de tilmeldte praksis, end i de praksis, der ikke har tilmeldt sig inden november 2012. Dette sidste kan skyldes, at diabetesydelsen ofte er koblet til datafangst, som dobbelt så mange af de tilmeldte praksis havde tilsluttet sig med udgangen af 1. kvartal 2012.

33
Tabel 4. Opgørelse over tilmeldte og ikke tilmeldte praksis ved baseline og follow up vurderet på
registermateriale.
Baseline
Registermateriale:

Antallet af systematiske årskontroller
per patient tilknyttet praksis
Antallet af diabetes-årskontroller per
patient tilknyttet praksis
Andel praksis med mindre end 1%
systematiske årskontroller per patient
tilknyttet praksis
Andel praksis tilmeldt datafangst ved
udgangen af 1. kvartal 2011 og 1.
kvartal 2012
.

Tilmeldt
(n=482)

Ej tilmeldt
(n=255)

0.016

0.014

0.0007

0.0005

51%

67%

24%

9%

p-værdi

Follow-up

P-værdi

Tilmeldt
(n=482)

Ej tilmeldt
(n=255)

0.023

0.019

0.19

0.0020

0.0007

>0.0001

>0.0001

32%

57%

>0.0001

<0.0001

63%

26%

<0.0001

0.57
0.20
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Resultater (Del 2)
Bag om tallene – ind i maskinrummet
Ovenfor har vi med udgangspunkt i spørgeskemadata dokumenteret en udbredt tilfredshed med facilitatorbesøgene hos de besøgte praksis; vi har set, at de fleste praksis selv beskriver deres konkrete udbytte
af besøgene i positive vendinger; og at der er mange praksis, som angiver at have nået de mål, de stillede sig i forbindelse med facilitatorbesøgene. Samtidig har evalueringen dokumenteret en effekt af facilitatorbesøgene på en række selvregistrerede parametre, som er tæt forbundet med implementering af
forløbsprogrammerne. Derimod ses ikke nogen signifikant effekt af besøgene på de registerbaserede
effektmål.
I det følgende vil vi gå bagom spørgeskema- og registerdata og lægge en yderligere nuance på vurderingen af facilitatorordningen ved at beskrive besøgene samt oplevelserne og vurderingerne blandt facilitatorerne og nogle af de besøgte klinikker.
Metode og materiale
Vi har fulgt 14 klinikker tæt, hvor vi har observeret besøg og interviewet klinikkerne og facilitatorerne.
Disse følgeklinikker er udvalgt sådan, at der blandt dem er repræsenteret forskellige praksisorganisationer, forskellige praksisstørrelser, og forskellige geografiske områder.8 Observationerne og interviewene har skullet belyse, hvordan faciliteringsbesøgene er forløbet, og hvilke perspektiver deltagerne har
haft på besøgene.
Der er gennemført observation af samtlige facilitatorbesøg indtil 1. november 2012 i de 14 følgeklinikker. Observationerne er dels blevet brugt til at få et førstehåndsindtryk af mødernes forløb, dels til at
udvikle interviewguide og til at skabe et fælles referencepunkt for interviewer og de interviewede klinikker og facilitatorer.
Klinikkerne er blevet interviewet en uges tid efter observationen af det første besøg. Det er endvidere
blevet tilstræbt også at interviewe klinikkerne efter det sidste besøg. Imidlertid er der i et par klinikker
sket det, at man af den ene eller anden grund ikke ønskede – eller ikke nåede – at modtage et tredje
besøg i evalueringsperioden. I disse klinikker har vi ikke i alle tilfælde haft mulighed for at gennemføre
det stipulerede afsluttende interview, jf. tabellen nedenfor. Der har i alle interviewene med klinikkerne
8

Disse 14 følgepraksis havde tilsammen besøg af 11 facilitatorer, idet 3 af facilitatorerne hver besøgte 2 af de
udvalgte følgepraksis. Én praksis havde besøg af den ene organisations-facilitator. At der dermed er 4 facilitatorer, som ikke er blevet observeret, er uden betydning for evalueringen, idet den ikke har haft til formål at sammenligne, endsige give karakterer til facilitatorerne. Analyseenheden er med andre ord besøgene/faciliteringen,
og ikke facilitatorerne.
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deltaget én eller flere læger, og i otte klinikker har der også deltaget personale. Interviewene afholdtes i
klinikken og varede ca. 1 time. Vi har også tilstræbt at interviewe facilitatoren efter det sidste besøg,
hvilket er lykkedes i 5 tilfælde.
Der er undervejs skrevet feltnoter og referater af observationer, og alle interviews er blevet transskriberet i deres fulde længde. Desuden har vi observeret dele af facilitatoruddannelsen og udvalgte møder i
facilitatornetværket samt gennemført to fokusgrupper med facilitatorerne.
Analysen af disse kvalitative data har været styret af evalueringsspørgsmålene, men der har under læsningen af noter og interviews også været søgt efter nye områder og andre måder at se problemstillingerne på.
Tabel 5 Oversigt over observations- og interviewaktiviteten i de 14 følgepraksis per 1. november 2012
Besøg_1

Interview_1

Besøg_2

Besøg_3

Besøg_4

Interview_2

Solo

x

x

x

x

.

x

Klinik 2

Samarbejds

x

x.

x

x

Klinik 3

Dele

x

x.

x

x

Klinik 4

Kompagni

x

x.

Klinik 5

Kompagni

x

x.

Klinik 6

Solo

x

x.

Klinik 7

Samarbejds

x

x.

x

Klinik 8

Samarbejds

x

x.

x

Klinik 9

Solo

x

x.

x

Klinik
10
Klinik
11
Klinik
12
Klinik
13
Klinik
14

Solo

x

x.

x

Solo

x

x.

x

Kompagni

x

x.

x

Samarbejds

x

x.

x

Kompagni

x

x.

KLINIK

TYPE

Klinik 1

x

Interview med
Facilitator
x

x

x

x

x.

Status

Afsluttet
x

Afventer sidste
besøg
Afsluttet
x

x

x

x

x

x

x.

Afventer sidste
besøg
Haft 3 timer

Afventer sidste
besøg
Afventer sidste
besøg
Afventer sidste
besøg
Andet besøg
afholdt efter 1.11.

Klinikkernes kendskab til facilitatorordningen, forventninger og
forberedelse
Vores materiale viser, at der har været store variationer i projektet. Dette gælder klinikkernes og facilitatorernes forventninger til projektet, forberedelserne til besøgene, måden at vælge fokusområder på,
den konkrete gennemførelse af besøgene osv.
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Klinikkernes kendskab til indhold og muligheder i facilitatorordningen
De interviewede klinikker har hørt om facilitatorordningen via forskellige kilder. De fleste fortæller, at
de har set det skriftlige materiale og meldt sig til på baggrund heraf. Men de kan ikke rigtigt huske informationsmaterialet mere specifikt, herunder de mulige emner for besøgene. De husker heller ikke
hvilke overvejelser, de gjorde sig i forbindelse med deres tilmelding. Nogle har hørt om ordningen fra
kollegaer, men disse har ikke fortalt, hvad de konkret har brugt facilitator til, eller hvad udbyttet har
været – blot at det var godt. Der er flere eksempler på klinikker, som har tilmeldt sig uden at have gjort
sig konkrete overvejelser om, hvilke specifikke emner de ville tale om, eller hvad de ville få ud af besøgene (jf. besvarelserne af planlægningsspørgeskemaet, hvoraf det fremgik, at kun halvdelen af klinikkerne havde angivet et emneforslag for besøget). De har dog ofte haft et muligt emne i baghovedet,
som de tænkte ordningen omfattede. Nogle har troet, at ordningen udelukkende handlede om datafangst. Samtidig var kendskabet til muligheden for at modtage en organisationsfacilitatorer meget begrænset.
Det var også facilitatorernes oplevelse, at klinikkerne generelt ikke vidste så meget om, hvad facilitatorordningen er, og hvad en facilitator kan bruges til, og at det derfor var vanskeligt for klinikkerne at
beslutte, hvad de ville bruge besøgene til, og hvad de kunne forvente inden det første besøg. Selv i de
tilfælde, hvor facilitator har kontaktet klinikken inden mødet, er der ofte ikke kommet nogen konkrete
ønsker frem.
Facilitatorernes forberedelse
Facilitatorerne har fået udleveret en liste over klinikker i deres område. De har derefter været opsøgende over for de klinikker, der ikke selv har vist interesse og meldt sig til facilitatorprojektet. Nogle facilitatorer har mailet, andre har ringet eller været rundt med deres visitkort. Flere facilitatorer synes, at de
har brugt for meget tid på at lave aftaler, mens andre ikke har fundet det problematisk.
Det er forskelligt, hvordan og hvor meget facilitatorerne har forberedt sig inden facilitatorbesøgene. De
gennemgår generelt svarene fra spørgeskemaerne (baseline og planlægningsskemaet). Nogle facilitatorer bruger skemaerne meget systematisk og overvejer relevante emner ud fra klinikkens besvarelser
eller laver PowerPoints med besvarelserne, således at hele klinikken har et fælles udgangspunkt ved
besøget. Nogle facilitatorer finder information om klinikken på dens hjemmeside. Flere giver udtryk
for, at det er rart at forberede sig mentalt med så mange oplysninger om klinikken som muligt. Nogle
facilitatorer kontakter klinikkerne inden besøget og mellem besøgene på telefon eller mail og spørger,
hvad klinikken ønsker at have fokus på, eller kommer med forslag til en dagsorden. Andre facilitatorer
mener ikke, de har tid eller mulighed for dette. Nogle facilitatorer forbereder en samling PowerPointslides ud fra forventede emner. Andre facilitatorer siger, at de ikke laver så meget forberedelse, men
blot spørger til klinikkens ønsker ved første besøg.
Facilitatorerne understreger over for intervieweren behovet for at være fleksible og være parate til at
ændre fokus og tilgang, idet klinikkerne er meget forskellige. En beskriver det således:
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”…ja, men, de er bare så vidt forskellige, …du bliver nødt til at mærke, hvor er de henne. Du kan ikke
bare komme og sige datafangst, for han sidder bare sådan her… og kodning, hvad fanden er det for
noget… man skal manøvrere rundt og finde ud af, at de vil gerne have det sådan her, så gør vi dét”.
Klinikkernes forberedelse
I mange tilfælde har der i de interviewede klinikker ikke været nogen decideret forberedelse inden det
første facilitatorbesøg. De har talt om, at de ville tilmeldes, og måske kort om et emne for besøget. Klinikken har ikke holdt et internt forberedende møde inden, men flere nævner, at de kort eller lidt løst
over frokosten har talt om, hvilket emne de ville have fokus på. Nogle klinikker har betragtet deres
besvarelse af spørgeskemaerne (baseline og planlægningsskemaet) som en tilstrækkelig forberedelse.
Holdningen er generelt, at der ikke er ressourcer til mere forberedelse, og at projektet heller ikke lægger op til det.
Enkelte facilitatorer virker utilfredse og/eller frustrerede over en manglende forberedelse i klinikkerne,
men generelt gives der udtryk for, at det er forventeligt på grund af arbejdspresset i almen praksis og på
grund af en manglende viden i klinikkerne om, hvad facilitatorordningen kan bruges til.
Emner
Der har ikke i besøgene været et obligatorisk ”pensum”. Der har i stedet været lagt op til frit valg inden
for visse grænser. På den ene side har det været en bærende idé i facilitatorordningen, at man skulle
møde klinikken, hvor den var – altså at klinikken suverænt skulle bestemme, hvad den ville have som
temaer under besøgene. Denne idé understøttes bl.a. af det planlægningsspørgeskema, som klinikkerne
skulle udfylde kort tid inden det første besøg, og hvori de skulle anføre, hvad de gerne ville have på
dagsordenen. På den anden side er besøgene et led i et projekt, der har stillet sig som opgave at implementere forløbsprogrammer for KOL og type-2 diabetes i almen praksis og optimere kronikeromsorgen. Og dette er så formidlet i de brochurer, plakater, foredrag mm., som facilitatorprojektet har anvendt i sin hvervekampagne.
Blandt de observerede klinikker er der eksempler på, at emnet for det første besøg har været aftalt på
forhånd. Men der er flere eksempler på, at mødeindholdet er blevet forhandlet på plads undervejs. Flere
facilitatorer har på baggrund af en bred vurdering af klinikkens besvarelser (baseline- og planlægningsspørgeskema) overvejet nogle relevante emner for mødet, og facilitatorerne har i mange tilfælde haft
egne ønsker til indholdet i besøgene. Én facilitator beretter, at han som en del af introduktionen siger, at
han vil fortælle om datafangst og kodning, og dernæst spørger, om der ellers er andet klinikken gerne
vil tale om. Flere andre fortæller, at de altid gerne vil ind på det kommunale samarbejde og SOFTportalen. Én nævner altid, at diagnosekodning er en forudsætning for at komme videre, mens andre
altid kommer ind på datafangst.
Flere beretter om, at de som facilitator nogle gange identificerer et vigtigt område for klinikken, som
klinikken ikke selv har bedt om at diskutere, og i nogle tilfælde heller ikke ønsker at fokusere på. Én
facilitator fortæller, at klinikkerne står af og virker uinteresserede, hvis han taler om stratificering. En
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anden facilitator siger, at han har nogle ambitioner om ting, der skal nås og fortælles om i alle klinikker, men at ikke alle er med på det. Nogle facilitatorer har oplevet direkte modstand fra klinikkens side
i forhold til bestemte emner, hvilket kan være frustrerende. I et fokusgruppeinterview beskriver en facilitator et besøg, hvor hun tænkte, at arbejdsdeling var et relevant emne, men hvor klinikken ikke ønskede at diskutere dette. Hun siger: ”Det irriterer jo mig, at jeg kommer ud, og jeg tænker ét sted, og de
er et helt andet sted. Det er så der man bliver frustreret”. I forlængelse af denne udtalelse siger en anden facilitator, at det er vigtigt at skelne mellem sine egne og klinikkens ambitioner, og at de som facilitatorer jo blot stiller sig til rådighed for klinikken. Når ”oplagte” emner ikke efterspørges, forsøger
facilitator at bringe dem på bane ved at ”lufte” dem over for klinikken, dvs. ved at søge at inspirere
frem for at overtale. Det er dog ofte svært at få dem til at ”bide på”, men samtidig er facilitatorerne
generelt enige om, at det er klinikkernes ønsker til emner der bør være styrende for besøget.
Af besøgs-observationerne fremgår det, at nogle facilitatorer spørger helt åbent til, hvad klinikken ønsker, at møderne skal omhandle, mens andre giver eksempler på emner – eventuelt opstillet på en PowerPoint. Her tyder vores observationer på, at man med den helt åbne tilgang risikerer at klinikkerne
bliver usikre på, hvad de kan bruge facilitatorordningen til. Endvidere virker de opstillede emner i nogle tilfælde til at være for overordnet beskrevet, så klinikken ikke får en klar fornemmelse af, hvad de
indeholder. Dette er typisk sket i forbindelse med emner som arbejdsgange og mødeledelse.

Hvad skete der under besøgene?
Besøgene er ”kerneydelsen” i facilitatorordningen, og for at give læseren et impressionistisk indtryk af
indholdet heri beskriver bilag H forløbet og indholdet af to besøgsforløb. Vi anbefaler, at læseren tager
sig tid til at læse disse beretninger. Vi påstår ikke, at de to besøgsforløb er gennemsnitlige/repræsentative, men heller ikke, at de er særligt særprægede i forhold til, hvad observatøren har set i
de øvrige observerede facilitatorbesøg i dette projekt. I det følgende beskriver vi indtryk og fund fra
samtlige klinikker i den kvalitative delundersøgelse.
Atmosfære og mødedisciplin
De interviewede klinikker beskriver gennemgående møderne som ”afslappede”, ”behagelige”, ”tilbagelænede”, ”uformelle” og med en god atmosfære og en god og åben dialog. Et par af klinikkerne synes dog ikke, at facilitator er kommet dem tilstrækkeligt i møde i forhold til deres situation og interesser. De oplevede, at facilitator havde en forudfattet indstilling til klinikken og til den rette måde at arbejde på, hvilket bevirkede at klinikken og facilitator talte forbi hinanden.
Ligesom klinikkerne, beskriver facilitatorerne generelt besøgene i positive vendinger. De finder ofte, at
klinikkerne er glade efter et besøg, og ved de gode besøg kan facilitatorerne næsten opleve, at de bliver
”en ven af huset”. I overensstemmelse med respondenternes udsagn viser besøgs-observationerne, at
der oftest har været en god og behagelig stemning, der kan karakteriseres som uformel, hyggelig og
kollegial. Facilitator og klinik er hurtigt kommet på bølgelængde, selv om de ikke har kendt hinanden
på forhånd. I enkelte klinikker har stemningen dog virket mindre engageret, eller lidt trykket. Efter vores vurdering er det sket, når facilitator har kørt for hårdt frem med sine egne kæpheste, og/eller når
mødeindholdet ikke har fanget deltagernes opmærksomhed og interesse.
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Selv om klinikkerne generelt har virket engagerede i mødet med facilitator, er der ved flere besøg observeret eksempler på mødeforstyrrelser. Nogle steder er møder ikke kommet i gang til tiden, fordi lægerne ikke var færdige med deres patienter, ved nogle møder er enkelte deltagere kommet for sent, et
par steder har mødedeltagere ikke været med til alle møder, i en klinik har en læge forladt lokalet nogle
gange for at tale i telefon, og i en anden klinik har en læge forladt mødet for at tale med en uddannelseslæge. Besøgene har således skullet konkurrere med andre gøremål i klinikken – nogle gange endda
med gøremål af privat karakter.
For nogle facilitatorer er forsinkelser og forstyrrelser en del af vilkårene i praksis og ikke noget, man
skal lade sig påvirke af, mens det for andre virker mere frustrerende. En facilitator mener, at forstyrrelserne signalerer manglende seriøsitet i forhold til projektet, mens en anden siger, at det er ærgerligt,
men naturligt i praksis, og at det gælder om at få det bedste ud af det på de givne præmisser. Et par
facilitatorer beskriver forstyrrelserne som svære og ubehagelige, men trækker samtidig på skuldrene og
siger, at de jo nærmest er på besøg i et fremmed hjem, og at de som sådan må acceptere hjemmets spilleregler.
Mødestruktur og indhold
Det er forskelligt, hvordan facilitatorerne vælger at strukturere møderne. Nogle facilitatorer lægger ud
med en PowerPoint præsentation af kronikerområdet og facilitatorordningen, andre taler endnu mere
generelt i starten og kommer med PowerPoint-præsentationen senere på mødet, mens atter andre laver
en kort præsentation uden brug af PowerPoints. En fjerde gruppe undlader helt en indledende præsentation (selv om projektgruppen har fremhævet dette element som obligatorisk for facilitatorerne).
Vores observationer tyder på, at baggrundsinformationen ikke umiddelbart fanger klinikkens opmærksomhed, og der spørges generelt ikke meget ind til den præsenterede information. Af interviewene med
klinikkerne fremgår det da også, at det har været lidt blandet, hvordan klinikkerne vurderer relevansen
af introduktionen vedr. kronikerområdet og facilitatorordningen. For flere af de interviewede læger
gjorde den indledende introduktion ikke det store indtryk og bibragte dem ikke noget ny viden. En klinik gav ligefrem udtryk for tilfredshed med, at dette indslag blev forkortet på grund af tidspres. I en
anden klinik mente lægen dog, at det var fint med en introduktion særligt af hensyn til personalet, som
måske i mindre grad kender til baggrunden for projektet, og fordi det var rart med en fælles introduktion, da de i klinikken ikke havde talt om facilitatorordningen på forhånd.
På møderne iagttog vi endvidere en tendens til, at det ikke blev grundigt afklaret inden præsentationen
(af eksempelvis datafangst eller retningslinjer for KOL), hvilket fokus klinikken ønskede inden for det
valgte emne, hvordan formen på mødet skulle være, eller hvordan facilitator bedst kunne hjælpe klinikken videre.
I flere klinikker behandler facilitator de udvalgte emner ved at inddrage sine egne erfaringer fra praksis,
enten uopfodret eller fordi klinikkerne specifikt efterspørger det. De fleste klinikker giver udtryk for, at
det er godt at høre facilitators erfaringer og fx se hans eller hendes instrukser, da facilitator selv har
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været igennem processen og fundet løsninger på forskellige problemer. Disse ting kan inspirere klinikkens egen proces, så man ikke skal starte fra bunden, og flere klinikker beskriver da også facilitator
som en inspirator. Andre siger, at det er rart at spejle sig i en kollegas struktur, for at se om man selv er
på rette kurs.
Baggrunden for, at flere facilitatorer trækker på deres egne erfaringer ved besøgene, er bl.a., at de med
en vis vægt vil fortælle, at de også fandt noget svært i starten (eksempelvis KOL-håndtering), men at
det nu er blevet nemmere og giver mening i hverdagen. Andre facilitatorer tager ikke så meget udgangspunkt i deres egen klinik, men fortæller i stedet om, hvordan de har hørt, at andre gør tingene.
Flere facilitatorer beskriver i den forbindelse besøget som en form for vidensdeling, hvor de selv udgør
en form for personlig vidensbank. En facilitator beskriver, at han i starten ikke ønskede at fortælle,
hvordan han selv gjorde tingene, men at han i højere grad gør det nu, da han oplever, at det er meget
efterspurgt af klinikkerne. En anden facilitator beskriver omvendt, at hun i høj grad bruger sine egne
erfaringer og egne instrukser. Hun oplever, at det bliver efterspurgt, og ser det som en inspiration for de
besøgte klinikker.
Det er dog ikke alle klinikkerne, der er interesserede i facilitators personlige erfaringer. En klinik finder
det ligefrem irrelevant at høre om facilitators erfaringer og struktur i egen klinik, da det kun er én kollegas måde at gøre det på. Og hvis facilitator mener, at han gør det eneste rigtige (og anderledes end
den besøgte klinik), så betragtes det ikke kun som irrelevant, men også som direkte provokerende. Både denne og en anden klinik lægger vægt på, at facilitator skal give inspiration baseret på generelle modeller og på erfaringer fra de klinikker, der ellers besøges.
De fleste af de observerede besøg fremstår løst strukturerede, idet der ofte springes lidt rundt mellem
mange forskellige emner, som i flere tilfælde kun berøres kort. Især ved det første besøg bringer facilitator flere emner på banen og spørger eksempelvis, om klinikken kender SOFT-portalen, om den bruger stratificering, om den laver årskontroller, før der fortælles videre om de forskellige emner. Facilitatorerne beskriver den løse struktur som naturlig under det første besøg, hvor de både skal nå at præsentere en række forskellige emner, og identificere klinikkens behov og ønsker.
Flere klinikker giver dog udtryk for, at møderne kunne eller burde være mere strukturerede (jf. nogle af
besvarelserne i follow-up spørgeskemaet, se foregående kapitel). Der er dog ikke enighed blandt de
interviewede praksis om, hvor strukturerede møderne skal være. Nogle giver udtryk for, at inspirationsmøder godt må være mere løse, mens det er rart med struktur, når det handler om de mere konkret
ting som datafangst og diagnosekodning. I forhold til datafangst gav flere klinikker i interviewene udtryk for, at det ville være gavnligt at få udleveret noget skriftligt materiale i form af en kort vejledning
om, hvad de skal gøre i forbindelse med tilmelding og oprettelse af datafangst, hvordan laboratoriegrupper sættes op, standard-fraser og journalskabeloner mv., idet den slags kan være svært at huske
efterfølgende.
Der er stort set ingen snak eller diskussion på møderne klinikdeltagerne imellem, eksempelvis om
hvordan de ønsker at organisere sig, eller hvordan de kunne bruge datafangst i deres klinik. Facilitator

41
lægger ved flere møder op til, at dette er forhold, som de skal diskutere i klinikken. Ved de møder, hvor
organisering af kronikerindsatsen og arbejdsdelingen mellem læger og personale bringes op som emner, sker dette oftest med udgangspunkt i en præsentation af, hvordan det gøres i facilitators klinik – til
inspiration – og i mindre grad med udgangspunkt i, hvordan det gøres eller kunne gøres i den besøgte
klinik.
Ved de første besøg er det primært facilitator, der taler. Kliniklægerne er mere aktive på de efterfølgende besøg, hvor der gøres status på udviklingen i klinikken, og hvor der stilles opfølgende spørgsmål.
Hvad angår personalet, er der stor forskel på, hvor deltagende de er på møderne på tværs af klinikkerne.
Nogle steder siger personalet stort set intet, og i flere tilfælde har det været nødvendigt, at facilitator
spurgte personalet direkte. Andre steder deltager personalet i diskussionerne i stort set samme omfang
som lægerne.
Facilitators rolle på møderne
Et af modulerne på facilitatorernes uddannelse handlede om de forskellige roller, en facilitator kan indtage, f.eks. som underviser, coach eller moderator af læreprocesser. Det var en pointe på kurset, at en
god facilitator skal kunne skifte mellem de forskellige roller alt efter situation og behov. Det fremgår af
både observationer og interviews, at alle roller har været taget i anvendelse.
Mange af klinikker beskriver facilitators rolle som i retning af det coachende, hvori de lægger, at klinikken selv vælger emner, at facilitator præsenterer muligheder uden at presse på, at der tages udgangspunkt i, hvor klinikken er, og at facilitator hjælper dem videre inden for det valgte område. En
klinik med fokus på arbejdsgange beskriver, at facilitator sikrede at alle blev involveret, både i samtalen på mødet og i ansvarsfordelingen i forhold til opgaverne. En facilitator, som ved fokusgruppeinterviewet fremstår mere ”coachende” end flere af de øvrige facilitatorer, fortæller, at hun i ca. en tredjedel
af klinikkerne får den mere coachende rolle. Hun beskriver den sådan: Med PDSA-udviklingsmodellen
i baghoved stiller hun eksempelvis spørgsmål til deres arbejdsgange og instrukser, spørger til hvordan
de synes det går, og får skabt en intern dialog.
Generelt viser både observationer og interviewene med facilitatorerne dog, at facilitatorerne ofte indtager en mere undervisende rolle, end de havde forestillet sig, da projektet startede. En facilitator beskriver et klassisk besøg som et, der består af en gennemgang af datafangst og spørgsmål fra klinikken om,
hvordan facilitator selv håndterer det i egen praksis, efterfulgt af spørgsmål til ”underviseren”.
Facilitatorerne beskriver videre, at de ved de fleste besøg omhandlende datafangst er inde og kigge i
klinikkens eget system og dens egne data. Her finder de ofte fejl i registreringerne i forhold til datafangst. I et par klinikker har facilitator kontaktet systemhuset og ordnet det praktiske, og en anden fortæller, at hun har tilmeldt klinikker til datafangst. En tredje facilitator fortæller, at han ofte går ud i
praksis med intentionen om at være mere coachende, men oftest oplever at ende i en mere undervisende funktion, idet det er konkret viden og praktiske løsninger, som klinikkerne efterspørger. En facilitator oplever endvidere, at den mere refleksive faciliterings-form er uvant, og at det er svært at finde tid
til at komme ind i et mere refleksivt ”lag”.
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Mange facilitatorer anser selv de mere konkrete og praktiske råd som en del af deres rolle, og nogle af
dem mener, at de skal være et skridt foran med det faglige i forhold til de klinikker, de skal besøge.
Andre facilitatorer mener dog, at deres opgave ikke primært er at være eksperter, men snarere at bidrage til at få klinikken til at flytte sig. Generelt beskriver facilitatorerne sig selv som sparringspartnere,
som støtter klinikken i at få gennemført nogle ændringer, og hertil hører også et vist element af undervisning eller vidensdeling.
Afslutning af besøgene og betydningen af flere besøg
Det er forskelligt hvordan facilitatorbesøgene afsluttes. Ved nogle af besøgene aftales der ved afslutningen specifikke opgaver, som klinikken skal påtage sig inden næste besøg, og tovholdere navngives.
Ved andre besøg aftales opgaver, men ikke hvordan der skal arbejdes med dem, eller hvem der skal
gøre hvad. Der er observeret eksempler på, at besøgene afsluttes mere løst, hvor opgaverne til næste
gang eventuelt er omtalt tidligere under besøget. Nogle gange afsluttes besøgene mere brat, idet tiden
er gået, og der er ingen egentlig afrunding. I de fleste tilfælde aftales det dog, at der skal afholdes et nyt
besøg, men der tales generelt ikke eksplicit om, hvad det næste møde skal omhandle. Det virker i flere
tilfælde til at være underforstået, at det er en status på de aftalte opgaver, der skal være temaet næste
gang. Der aftales ikke i alle tilfælde en dato for det næste møde – ofte lader det til at være underforstået, at det afholdes, når klinikken har nået det aftalte, og/eller at klinikken kontakter facilitator, når det
passer.
Generelt opfatter klinikkerne facilitator-tilbuddet som en samlet pakke med tre besøg, og der ligger
ikke så mange overvejelser bag ønsket om et nyt besøg efter det første. Flere af klinikkerne mener dog,
at de gentagne besøg gør det lettere at få lavet de aftalte opgaver, som ellers har en tendens til ikke at
blive prioriteret i en travl hverdag; og en klinik mener, at hvis 2. besøg ikke havde været aftalt, var der
risiko for, at det var blevet udskudt eller sivet ud af bevidstheden. En fastsat mødedato fungerer som
deadline og virker forpligtende - man bliver ”holdt i ørerne”. Ifølge klinikkerne medvirker de efterfølgende møder således til at holde processen i gang, bl.a. fordi møderne kan bruges til at afrapportere, om
de har nået de aftalte opgaver. Nogle klinikker fortæller endvidere, at besøgsrapporterne har været gode
til at minde dem om opgaverne undervejs mellem besøgene. Ud over at have en opfølgende funktion
tilbyder de efterfølgende møder selvsagt også en mulighed for at komme mere i dybden med de udvalgte emner, eller at få præsenteret og drøftet nye emner.
Holdninger til mødested og mødedeltagelse
Klinikkerne har været meget positive overfor at få en facilitator ud i deres klinik, fremfor at de skal
deltage i større fællesmøder. Klinikkerne lægger vægt på, at de dermed kan fokusere på deres egne
problemstiller i et trygt miljø, og at dette befordrer muligheden for mere kritiske spørgsmål til klinikken, og at klinikken tør stille ”dumme spørgsmål”. Møder i – og om – egen praksis bliver mere målrettet egne behov. Flere nævner, at selv om man på større fællesmøder kan lære af andre deltageres
spørgsmål, så er mange af de andres spørgsmål ikke så relevante for dem, hvilket betyder at de godt
kan opleve, at de spilder tiden.
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Ud over det indholdsmæssige nævner klinikkerne en række andre fordele ved at holde møderne i egen
klinik: a) det er logistisk set lettere, da klinikken dermed ikke skal lukkes ned, b) hele klinikken kan
lettere deltage, c) det er muligt for facilitator at se de fysiske rammer, d) man har adgang til egen pc,
eget edb-system og egne data. Tre klinikker giver dog udtryk for det problematiske i møder i kliniktiden, da de påvirkes af, at der er patienter både før og efter mødet, hvilket opleves stressende, og gør det
svært at fordybe sig.
Nogle respondenter fremhæver desuden, at det ikke er alle emner, som man behøver at drøfte i sin egen
praksis, og nævner som et eksempel herpå, at den generelle introduktion til datafangst med fordel kunne foregå på mindre fællesmøder ude i byen.
I de fleste af de interviewede klinikker har både læger og klinikpersonale deltaget i besøgene. De synes,
at det giver god mening at deltage i møderne sammen, bl.a. fordi de drøftede emner berører dem alle i
deres hverdag: nye journalsystemer, datafangst og arbejdsgange. I nogle soloklinikker nævnes det desuden, at det er vigtigt at sekretæren deltager, da hun efterfølgende skal stå for meget af det praktiske,
eksempelvis med at få ændret ting i journalsystemet eller indført datafangst. For andre klinikker er den
fælles mødedeltagelse vigtig, fordi man får en kollektiv viden og dermed bedre kan arbejde sammen fra
et fællesudgangspunkt og mål. Man sparer også tid med ellers at skulle forklare alting igen for ikkedeltagerne. Endelig opfattes de fælles møder af nogle som noget, der styrker fællesskabet og arbejdsmiljøet i klinikken.
Ikke alle klinikker har dog haft denne tilgang. I en klinik ville lægerne vente med at afgøre personalets
deltagelse til efter det første besøg, sådan at de kunne vurdere relevansen af deltagelse – og i øvrigt se,
om sygeplejersken havde tid til at deltage. Et andet sted havde lægen foreslået sekretæren at deltage,
men hun havde fravalgt det. En anden læge fandt det fint at have møderne alene, idet hans behov kom i
fokus, og så kunne han efterfølgende introducere det for sekretæren. I en klinik, som fik gennemgået
datafangst, gav sygeplejerskerne udtryk for, at deres deltagelse var helt unødvendig, da de ikke havde
brug for så meget baggrundsviden om systemet.

Klinikkernes vurdering af udbyttet af besøgene
Interviewene med praksis understøtter i høj grad resultaterne fra spørgeskemaet i og med at de fleste af
de interviewede praksis var tilfredse med besøgene og udbyttet heraf. Flere nævner, at besøgene har
virket tidsbesparende og medført, at flere ting er indført hurtigere og lettere. Bl.a. har facilitator gennemgået datafangst og givet anvisninger til implementeringsprocessen, og flere klinikker er begyndt at
bruge datafangst og diagnosekodning mere. Nogle har i den forbindelse oplevet, at der blev fundet fejl i
deres systemopsætning, som de ikke mener, de selv ville have lagt mærke til. Flere giver udtryk for, at
de ville have indført datafangst alligevel, men at det ville være gået langsommere. Der er også andre
eksempler på, at klinikkerne har fået ny viden om konkrete værktøjer som f.eks. SOFT-portalen, samt
gode tips til brugen af deres eget lægesystem. Desuden har en klinik fået lavet nye instrukser, mens en
anden har indført en ny mødekultur. Samtidig er der enkelte klinikker, der vurderer, at facilitatorbesøgene har været gode for fællesskabet i klinikken, idet besøgene er en anledning til at mødes om et fælles emne.

44

Der er dog også eksempler på mere negative vurderinger. Og dette gælder ikke kun udbyttet, men også
facilitatorens tilgang. Klinikkerne har ikke ensartede holdninger til, hvad og hvordan de skal lære, og
hvordan de skal hjælpes til at forbedre deres praksis. I nogle tilfælde har der været et nærmest perfekt
match mellem klinikkens og facilitators tilgang, mens dette langt fra har været tilfældet i andre klinikker.
Blandt de klinikker, der har været utilfredse med deres udbytte af besøgene som helhed eller dele af
besøgene, er forklaringerne, at de enten havde forventet en helt anden mødeform med mere intern diskussion, at besøget eller det enkelte emne har været for ukonkret eller for hurtigt gennemgået, eller at
der har været eksterne problemer med IT og installering af datafangst.
For at illustrere spændvidden i udbyttet af facilitatorbesøgene bringes nedenfor en række komprimerede ”slutresultater” for et udvalg af de observerede klinikker.
Klinik A
Klinikken var meget tilfreds med besøgene. Besøgene omhandlede dels datafangst, og dels en snak om,
hvordan sekretæren kunne inddrages mere. Lægerne giver udtryk for at have fået meget ud af besøgene, især i forhold til datafangst, hvor de havde lært flere nye ting og fået systemet til at virke korrekt.
De har haft datafangst i et par år, men har først nu lært datafangst-rapporterne at kende og ser muligheder i brugen af dem. De fandt fejl i journalopsætningen med IUPAC-koderne i forhold til datafangst,
men facilitator fik i samarbejde med systemhuset rettet fejlene, hvilket de ikke selv havde fundet ud af.
I forhold til arbejdsdelingen med sekretæren synes der ikke at ske nogen ændringer.
Klinik B
Intet udbytte af besøget. Klinikken forventede, at facilitator skulle styre og styrke den interne diskussion og refleksion om arbejdsgange via åbne spørgsmål og ved at præsentere modeller for arbejdsgange
baseret på flere klinikker. Dette skete ikke. Klinikken ønskede ikke besøg ud over det første.
Klinik C
Klinikken brugte besøgene til at få indført datafangst. Mødekultur og -struktur i klinikkens dagligdag
blev desuden omtalt løbende ved alle besøg. Facilitator har været en inspiration i forhold til datafangst,
som han har afmystificeret. Klinikken er overrasket over, at datafangst virker mindre overvældende,
end de troede. Efter det første besøg meldte de sig til datafangst og er nu i gang med ICPC-kodning. De
er imidlertid fortsat i tvivl om, hvor meget de kommer til at bruge datafangst og dets rapporter i hverdagen. Facilitator fandt ved sidste besøg problemer i systemopsætning i journalen i forhold til datafangst, hvilket de ikke mener, at de ville have fundet ud af selv, og dermed ville datafangst have virket
mere uoverkommeligt end nødvendigt. De mener ikke, at de ville være kommet i gang med datafangst
uden en facilitator, da de ikke synes, det kan lade sig gøre uden denne støtte. De tror, at de vil komme
til at ændre lidt på møderne, men det er ikke igangsat endnu. Klinikken oplevede desuden, at besøgene
var gode for fællesskabet i klinikken.
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Klinik D
Forventede en intern dialog om arbejdsgange med støtte fra facilitator, men fik i stedet ”et undervisningsforedrag”. Lægerne synes ikke, de har fået noget udbytte. Personalet er derimod begejstret og
oplevede at de fik stort udbytte af at høre om KOL og om lægernes arbejde.
Klinik E
Var tilfredse med facilitatorbesøgene og havde fået et godt udbytte. Nogle ting er blevet indført hurtigere og mere smertefrit, end det ellers ville være sket, idet de ikke har skullet starte fra bunden. Bl.a. er
klinikken begyndt at kode patienterne og har ændret sit journalsystem baseret på kodning. Denne nye
struktur giver et bedre overblik og har gjort det nemmere at se, hvem der skal indkaldes til årskontrol.
Det var meningen, at klinikken skulle på datafangst med hjælp fra facilitatorbesøgene, og dette var i
fokus på to af de tre besøg. Dette er dog ikke lykkedes på grund af manglende overskud i klinikken og
it-problemer i form af hardware mangler. Det sidste besøg blev brugt til en gennemgang af SOFTportalen med et blandet udbytte for deltagerne. Facilitatorordningen har betydet, at der er kommet fælles konsensus i klinikken om planlagte ændringer. De oplever også, at møderne gav en god stemning i
klinikken, et afbræk i hverdagen og noget fælles at mødes om.
Klinik F
Gennemgangen af datafangst rummede både ny og velkendt viden for lægen. Læger og personale er
tilfredse med udbyttet af besøget. De har fået nogle handleanvisninger til at komme videre på, hvilket
er tidsbesparende. De mener dog samtidig, at mødet måske var lidt langt i forhold til deres udbytte. De
oplever besøget som en ”time out” i en travl hverdag.
Klinik G
Der har ikke været noget udbytte af facilitatorbesøgene (omhandlede alle datafangst) på grund af itproblemer undervejs, hvortil der søgtes bistand fra regionens datakonsulenter. Klinikken mener, at facilitator først burde være kommet efter at problemerne var blevet løst.
Klinik H
Klinikken har fået afmystificeret ICPC-kodningen, men ser tilsyneladende ikke nogle fordele ved datafangst. De forventer dog, at processen med datafangst vil gå hurtigere som følge af facilitatorbesøgene,
men tænker, at de nok havde fundet ud af det selv, når det blev nødvendigt. De havde forventet et mere
struktureret møde og at få udleveret nogle hjemmeside-adresser og noget konkret på skrift. De oplever
ikke, at de efter mødet er kommet meget videre med datafangst. De synes, at det er i orden kun at få et
lille udbytte, da deres investering i et-times møde ikke har været så stor.
Klinik I
Klinikken var opløftet over facilitatorbesøget. Det var rart, at der kom en udefra og satte ord på deres
problemer, og at det var en anden måde at tale sammen på. De fik præsenteret nye modeller og metoder
til at organisere sig bedre. De finder den præsenterede kaizen-model nyttig. De mener, at den snak, der
var på mødet, ikke havde været mulig uden en neutral ekstern person.
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Klinik J
Klinikken er tilmeldt datafangst, men bruger det ikke. Udbyttet af besøgene er, at de nu ved, hvad datafangst kan, og hvordan det virker. Kiggede på tal, de ellers ikke kigger på i hverdagen. Klinikken vil
næppe bruge datafangst mere aktivt fremover, da man fortsat ikke finder det særligt anvendeligt. Klinikken føler sig ikke bedre klædt på i forhold til implementering af forløbsprogrammerne.

Facilitatorernes perspektiver på projektet
Facilitatorerne kan betragtes som ”frontpersonalet” i facilitatorordningen. I dette afsnit vil vi se nærmere på facilitatorerne vurdering af den uddannelse, de fik som forberedelse til faciliteringsfunktionen
samt deres syn på den høje grad af fleksibilitet, der har præget deres funktion som facilitatorer.
Uddannelsesprogrammets relevans og brugbarhed
Som beskrevet i det indledende kapitel har facilitatorerne gennemgået et uddannelsesprogram, der skulle ruste dem til at varetage deres nye funktion. Uddannelsen bestod bl.a. i, at de selv var med til at udvikle en række redskaber, som de forventede at få brug for, ligesom de lærte om forløbsprogrammer,
datafangst, SOFT, ICPC-kodning, årskontroller, selve facilitatorrollen og meget andet.
Facilitatorerne beskriver uddannelsesforløbet som overvejende godt og udviklende, især arbejdet med
facilitatorrollen med en erhvervspsykolog fremhæves som udbytterigt. De vurderer, at alle uddannelsesprogrammets dele har været vigtige, herunder både introduktion til forløbsprogrammerne og viden
om og ideer til, hvordan man formidler og udvikler. De efterfølgende netværksmøder, hvor man har
arbejdet videre med særlige problemstillinger, sparret med hinanden og hørt om hinandens erfaringer,
beskrives for det meste også i positive vendinger. Dog kunne nogle af facilitatorerne godt have ønsket
sig at man som et supplement til det eksisterende program var blevet opdelt i nogle mindre teams, hvor
man kunne sikre sig yderligere sparring om de gode og de dårlige besøg.
Selv om de fleste facilitatorer var meget tilfredse med uddannelsesprogrammet og følte sig godt klædt
på til opgaven, så var de fleste alligevel angiveligt lidt famlende på deres første besøg. Én beskriver det
som at være ”kastet på dybt vand” og fortæller, at hun var glad for at have nogle års erfaring som læge;
og en anden beskriver en generel usikkerhed i starten om sin rolle. Facilitatorerne synes dog generelt, at
de efter flere besøg er blevet bedre til bl.a. at håndtere de forskellige roller, som de varetager under
besøgene. En facilitator mener ikke, at en større sikkerhed kunne have været sikret via uddannelsen, da
de først skulle have noget erfaring for at se, hvad de havde brug for under klinikbesøgene.
Redskaberne i den ”kuffert”, som facilitatorerne i fællesskab udviklede under uddannelsen, vurderes
forskelligt. På den ene side er mange af facilitatorerne godt tilfredse med kufferten, idet man med dens
mange redskaber altid har vidst, at man havde noget med om de emner, der kunne komme op på møderne, og at man derfor aldrig var helt på bar bund. Komfortzonen var dermed stor. Samtidig giver nogle facilitatorer udtryk for, at udviklingen af redskaberne har været en vigtig del deres udvikling som
facilitatorer, og at de bruger nogle af redskaberne i ”kufferten”. På den anden side mener flere facilitatorer, at kuffertens mange redskaber afspejler det forhold, at projektet på flere områder har været for
ambitiøst og båret på for mange forkromede forestillinger i forhold til det behov, som klinikkerne viste
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sig at have. Nogle facilitatorer mener således, at man brugte for mange ressourcer på at udvikle kuffertredskaberne set i forhold til, at man ikke rigtig vidste, hvad man ville få brug for; og en facilitator foreslår, at man burde have undersøgt behovet bedre inden projektstart.
Flere facilitatorer fortæller således, at en stor del af de redskaber og ideer omkring læring, refleksion,
værdier og organisation, der blev udviklet i forbindelse med uddannelsen, ikke er blevet brugt under
besøgene. Et par af de interviewede facilitatorer mener, at man i uddannelsesprogrammet kunne have
fokuseret mere på den konkrete anvendelse af de aspekter, som de har fundet vanskelige at bruge i
praksis. Den beskedne brug af visse redskaber og koncepter synes dog ikke kun at skyldes manglende
uddannelse, men nok i høj grad, at klinikkerne har været meget optagede af en række praktisk-tekniske
problemstillinger i relation til datafangst og diagnosekodning. Der er således ingen tvivl om, at overenskomstens krav om brug af datafangst fra 1. april 2013 har sat et afgørende præg på projektet i den
forstand, at de praktiske spørgsmål omkring tilmelding til og implementering af datafangst er kommet
til at fylde meget under besøgene (samtidig har kravet sandsynligvis betydet, at flere klinikker har
meldt sig til facilitatorprojektet netop for at få hjælp til datafangst).
Ifølge nogle facilitatorer har datafangst og de hertil relaterede emner fyldt for meget i projektet, da det
har overskygget andre vigtige områder. Men datafangst er for andre facilitatorer en afgørende forudsætning for at komme videre med klinikkens udvikling. At datafangst ofte kommer i fokus på besøgene, skyldes således ikke kun overenskomsten, men også at flere af facilitatorerne selv brænder for denne teknologi.
Fleksibiliteten i rollen som facilitator
”Altså det her projekt har lagt op til, at vi skulle finde vores egen model for det” (Interview med facilitator).

Som tidligere beskrevet i denne rapport bygger facilitatorprojektet på konceptet om, at de deltagende
klinikker skulle have en meget høj grad af indflydelse på, hvilke emner der skulle behandles i forbindelse med facilitatorbesøgene. Det fremhæves således ofte af facilitatorerne, at det er vigtigt, at de er
fleksible i forhold til klinikkernes forskellige ønsker og behov, og i forhold til hvilken fremgangsmåde,
der passer bedst til klinikken. Derudover har facilitatorerne også haft en høj grad af frihed med hensyn
til, hvordan de nærmere bestemt varetager deres funktion.
Facilitatorerne beskriver således, hvordan der godt nok er nogle fælles rammer, men at de ikke skal ud
og levere noget bestemt, og at meget er op til dem selv. Nogle mener, at der er emner, der er faste, og
som skal introduceres for klinikkerne, mens andre ikke oplever, at der er noget fast. De beskriver dog,
at der løbende kommer mails fra projektledelsen med emner, de skal komme ind på under besøgene.
Facilitatorerne giver endvidere udtryk for, at de som inspiration til deres arbejde som facilitator har
brugt uddannelsesforløbet, erfaringer fra egen praksis og ideer fra de andre facilitatorer, fx i form af
PowerPoints eller øvelser.
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Facilitatorerne giver generelt udtryk for, at de har fundet den høje grad af fleksibilitet hensigtsmæssig,
og lægger vægt på, at de kan gøre det på den måde, der passer bedst til dem, samt at de forventer, at de
samme resultater opnås med forskellige tilgange.
Et par facilitatorer giver imidlertid udtryk for, at selv om de har sat stor pris på fleksibiliteten, ser de
også nogle ulemper ved den. En facilitator finder det fx problematisk, at der er lige så mange måder at
være facilitator på, som der er facilitatorer, da dette betyder, at tilbuddet til klinikken bliver for afhængigt af, hvilken facilitator de får besøg af. Hun giver i den forbindelse eksempler på emner, som hun
ikke kommer ind på ved sine besøg, da hun synes andet er mere spændende og kommenterer derefter:
”Hvor er kvaliteten henne i det?” og ”Er der ikke en tendens til at mine besøg handler lidt mere om
det, jeg synes er sjovt at snakke om… og er det okay?”
I forlængelse heraf mener hun, at det er problematisk, at facilitator ofte refererer til egen praksisstruktur og instrukser, da kvaliteten af den formidlede viden dermed bliver for afhængig af den enkelte
facilitator. I stedet foreslår hun, at der skulle være et selekteret udvalg af eksempler på forskellige instrukser til forskellige kliniktyper.
En anden facilitator lægger vægt på, at der skal være fleksibilitet, men at der også er behov for mere
styring i forhold til, hvad udbyttet af projektet skal være. Ifølge denne facilitator er det ikke nok at
stræbe efter tilfredshed blandt klinikkerne, eftersom der ikke er nogen garanti for at dette medfører forandringer:
”… man [må] også sige, ’hvad er det vi vil?’, vil vi ud og underholde nogle klinikker og sige ’ja men
får I det som I vil have det’ Eller er der noget vi vil rykke? Det bliver dem, der bliver ansat og skal ud,
jo også nødt til at vide. Hvad er det, vi vil have, og måske kommunikere bedre ud, altså så det ikke bliver fuldstændig fleksibelt, at de kan bare få, hvad de vil have, og hvis de hellere vil sige ingen ting og
læne sig tilbage og få et PowerPoint-show, så får de det. Og der skal udmeldingen måske også være
mere klar… Selvfølgelig er det smadder godt, at vi er fleksible, det er vi jo, de fleste af os gode til at
stikke fingeren i jorden, men man må også på en eller anden måde fra styregruppen eller den side, der
sætter det i gang, sige, hvad er det vi vil”
Der er således nogle af facilitatorerne der – selvom de værdsætter fleksibiliteten – savner en skarpere
målsætning for deres virke, og nogle mener også, at den strammere styring bør omfatte lidt mere standardisering af facilitatorernes undervisningsfunktion i forhold til den viden, de formidler til praksis.
Organisationsfacilitatorerne
De to organisationsfacilitatorer er ikke kommet så meget i spil i projektet. Flere klinikker har givet udtryk for at, de ikke kendte til muligheden for at få besøg af en organisationsfacilitator, og et par klinikker, der havde hørt om muligheden, troede at det var et helt andet tilbud. En klinik, som havde overvejet at bruge en organisationsfacilitator på det andet besøg, vurderede efter det første besøg, at den lægefaglige facilitator kunne flere forskellige emner. Og da klinikken desuden var tilfreds med at fokusere
på datafangst på alle besøg, følte man alligevel ikke behov for en organisationsfacilitator.
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Endvidere forestillede flere af klinikkerne sig, at organisationsfacilitatorerne er tiltænkt klinikker, der
er længere fremme, end de selv var, og at de selv havde mere behov for praktisk-teknisk støtte. I modsætning hertil angav den af de observerede klinik, der valgte at få besøg af en organisationsfacilitator,
at organisatoriske forhold såsom mødestrukturer og ledelse er forudsætninger for det videre arbejde
med implementering af nye tiltag. De anser dette tilbud som værende relevant for alle klinikker. De
vurderer desuden, at det skal være en person uden for feltet, fordi vedkommende kan være mere kritisk
og pågående.
Af interviewene med facilitatorerne fremgår det, at mange af dem havde forestillet sig, at organisationsfacilitatorerne skulle have en koordinerende rolle i forhold til facilitatorgruppen, og at de måske
kun skulle have nogle få besøg selv. De ”almindelige” facilitatorer giver også udtryk for, at de ikke var
helt sikre på, hvad organisationsfacilitatorerne kunne, men at dette er blevet mere klart for dem, efter at
de selv har haft besøg af en. Vores besøgs-observationer har vist, at de ”almindelige” facilitatorer kun i
meget begrænset omfang har præsenteret klinikkerne for muligheden for at få besøg af en organisationsfacilitator.
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Sammenfatning, diskussion og anbefalinger
Et af projekterne inden for Region Hovedstadens kronikerprogram 2010-2012 har været Facilitatorordningen, der har haft som erklæret formål at implementere forløbsprogrammer for KOL og type-2 diabetes i almen praksis og optimere kronikeromsorgen. Til det formål blev der uddannet et facilitatorkorps,
som gennem facilitatorbesøg i klinikkerne skulle være dem behjælpelige med forskellige emner med
henblik på at fremme projektets målsætning.
Denne evaluering har benyttet sig af flere forskellige dataindsamlings- og analysemetoder: Spørgeskemaer, registerdata, observationer af besøg udvalgte klinikker, interviews med disse klinikker, interviews med facilitatorerne i disse klinikker, observation af udvalgte møder i facilitatornetværket samt
fokusgrupper med facilitatorerne.
Deltagelse, vurderet udbytte og effekt
Ved evalueringens afslutning per 1. november 2012 havde i alt 504 almen praksis i regionen tilmeldt
sig facilitatorordningen og tilbuddet om at få besøg af en facilitator. Af disse har 73 imidlertid ikke
modtaget besøg.
De 15 facilitatorer (heraf 14 alment praktiserende læger fra regionen (hvoraf den ene har fungeret som
organisationskonsulent) og en ikke-læge organisationskonsulent) har i projektperioden (opgjort per 1.
november 2012) aflagt sammenlagt 974 besøg i 431 praksis.
Tilbuddet om facilitatorbesøg er mest blevet benyttet af kompagniskabs- og delpraksis, idet 75 % af
regionens kompagniskabspraksis har modtaget besøg, 81 % af delepraksis, mod kun 61 % af solopraksis.
Det har været en væsentlig ide i facilitatorprojektet, at de besøgte klinikker selv har kunnet vælge, hvad
besøgene skulle handle om, selv om facilitatorerne kan have set andre behov i de besøgte klinikker.
Besøgene har i langt de fleste tilfælde handlet om datafangst (tilmelding, opsætning, brug), samt systematisering af kronikerbehandling, herunder med mest fokus på KOL.
De deltagende klinikker udtrykker altovervejende tilfredshed med besøgene, selv om der også har været mindre tilfredse klinikker. Af de klinikker, der har besvaret spørgsmålet om tilfredshed ligger 37 %
på de to højeste tilfredshedstilkendegivelser på en 7-punkts skala, mens 8-9 % af dem ligger på de to
nederste trin i skalaen og altså erklærer sig utilfredse med besøgene.
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Knap halvdelen af klinikkerne angiver at have opnå deres fastsatte mål i høj grad eller nogen grad. Når
klinikkerne med egne ord skal beskrive udbyttet af besøgene, så nævner de, at de har fået viden om og
motivation til at arbejde videre med de emner, de valgte som fokus i besøgene. Datafangst og ICPCkodning nævnes af en del, mens andre nævner, at de har fået mere styr på deres håndtering af patienter
med kronisk sygdom. En tiendedel af dem, der har besvaret spørgeskemaet, skriver, at de ikke har fået
noget ud af besøgene.
Ved siden af tilfredshedsmålingen har vi gennemført et randomiseret, kontrolleret delstudie (RCT),
hvor vi sammenligner en gruppe klinikker, som har fået tilbudt besøg, med en tilsvarende gruppe som
først fik tilbudt besøg efter afslutningen af RCTen. I samarbejde med facilitatorordningens projektgruppe er der valgt en række parametre (effektmål) til at ”repræsentere” implementering af forløbsprogrammer og optimering af kronikeromsorgen, fx årskontroller, brug af datafangst, ICPC-kodning, stratificering. I det randomiserede delstudie i denne evaluering er der dokumenteret en markant effekt af
facilitatorbesøgene på 5 af de 6 af disse parametre, når de måles via klinikkernes egne angivelser i
spørgeskemabesvarelser. Måles der i stedet ved hjælp af registerdata, kan der ikke dokumenteres nogen
effekt9.
Forskellen på kvaliteten af de to måder at opgøre effekt på er, at registerdata viser, hvad klinikkerne
rent faktisk har gjort, mens spørgeskemadata er subjektive tilkendegivelser. Man kan derfor ikke afvise,
at spørgeskemasvarene i nogen grad afspejler en øget opmærksomhed på ICPC-kodning, stratificering
mv., samt hvad respondenterne forestiller sig, de vil gøre fremover frem for at afspejle reelle forandringer i praksis.
Under alle omstændigheder giver resultaterne anledning til at forvente, at de besøgte klinikker set under ét har fået et ekstra kendskab til – og forudsætninger for – at forstå en række af de elementer, der
indgår i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes. Nogle af klinikkerne tilkendegiver som nævnt også
selv, at de har fået mere styr på behandling og opfølgning i relation til kroniske patienter.
Generelt kan det konstateres, at de enkelte effektmål for alle praksis under ét har forbedret sig i studieperioden. Denne trend, der altså er uafhængig af facilitatorordningen, kan sandsynligvis forklares med
en generelt øget opmærksomhed i almen praksis på forløbsprogrammer, på behandling af patienter med
kroniske sygdomme, regionens øvrige tiltag, samt overenstkomstforhold.
Derfor kan man betragte udbyttet af facilitatorordningen som et supplement til en eksisterende trend.
Facilitatorordningen har – når effekten måles via respondenternes egne angivelser – i betydelig grad
suppleret denne trend i almen praksis, der uafhængigt af projektet har medført forbedringer i dele af
den kliniske adfærd, som ønskes fremmet gennem forløbsprogrammerne (og som vi har kunnet anvende som målbare parametre i denne evaluering). Når effekten derimod måles via registerdata, ses ingen
effekt.
9

Det skal dog påpeges, at den valgte analysemetode er behæftet med en vis usikkerhed, idet de 14 praksis, som
fejlagtigt fik facilitatorbesøg i interventionsperioden, er udeladt i den analyse, der er præsenteret i denne rapport.
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Det er også værd at bemærke, at selv om kendskabet til – og den rapporterede brug af – de forskellige
værktøjer er forbedret, så er der stadig plads til forbedring, eksempelvis på brugen af stratificering. Ligeledes bør man huske på, at de forbedringer, vi har kunnet måle, er kategoriale angivelser af handlinger og aktiviteter. Vi ved ikke, hvordan de praksis, der har meldt sig til datafangst, rent faktisk bruger
datafangstens muligheder til kvalitetsforbedringer i deres behandling af kroniske patienter – eller om de
overhovedet bruger det. Vi ved heller ikke, hvordan de mere præcist gennemfører deres årskontroller.
Vi har heller ikke kendskab til kvaliteten i deres ICPC-kodninger eller hvordan de forstår og praktiserer
stratificering af patienter med kroniske patienter.
En tredjedel af regionens praksis har som nævnt ikke meldt sig til facilitatorordningen. For at se, om de
adskiller sig på kvalitetsdata i forhold til de praksis, der meldte sig og ønskede facilitatorbesøg, har vi
lavet en supplerende analyse (baseret på registerdata), hvor praksis, som per 1. november 2012 ikke
havde meldt sig til ordningen, sammenlignes med praksis, som har meldt sig på et eller andet tidspunkt.
De to grupper sammenlignes ved baseline (før besøgene) og ved tidspunktet for det randomiserede delstudies afslutning (hvor en del af de tilmeldte praksis ganske vist har modtaget besøg – men vi skal
huske på, at det randomiserede studie ikke viste forskelle på disse effektmål mellem besøgte og ikkebesøgte praksis). Hovedkonklusionen er, at tilmeldte praksis klarede sig bedre ved starten af projektet
på 2 ud af de 4 valgte effektmål (andel med få årskontroller per patient i praksis, og datafangst), mens
der ikke var forskel mellem de to grupper på de 2 andre effektmål (systematiske årskontroller og diabetes-årskontroller). Ved slutningen af effektevalueringsperioden var der en yderligere forskydning til
fordel for de tilmeldte praksis, idet antallet af diabetes-årskontroller nu også var markant højere end
blandt de ikke tilmeldte praksis.
Man kan tolke dette sidste resultat som en indikation af, at facilitatorprojektet har appelleret til – og
fået tilslutning fra – de praksis, som måske mindst behøvede det. Denne antagelse bygger selvfølgelig
på, at relativt høje værdier på de valgte effektmål er lig med god kvalitet i kronikeromsorg, og at relativt lave værdier tilsvarende implicerer dårlig kvalitet. Man bør dog være opmærksom på, at der er en
lang række andre elementer i kronikeromsorg (og implementering af forløbsprogrammer) end dem, vi
har kunnet måle på i dette projekt.
Besøgene og facilitatorerne
Når facilitatorbesøgene anskues fra flere forskellige vinkler – gennem observatørens briller, af de besøgte klinikker og af facilitatorerne – viser der sig en rig variation i forventninger, oplevelser og vurderinger. Der har tydeligvis været mange forskellige slags forventninger hos både klinikker og facilitatorer; der har været mange måder at forberede sig på; der har været mange måder at vælge emner på; der
har været mange forskellige emner og dagsordener; der har været mange måder at gennemføre de individuelle besøg og besøgsrækkerne på; der har været mange måder at vurdere udbyttet på.
En del af disse variationer har været tilstræbt i projektet, da det har været fremhævet som en konstituerende idé, at klinikkerne selv skulle vælge emne, og at facilitatorerne skulle tilpasse deres tilbud til de
besøgte klinikkers ønsker og selvvurderede behov. Facilitatorerne har derfor stillet deres viden og faci-
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litatorfærdigheder til rådighed på områder og på måder, som de nogle gange fandt frustrerende, fordi de
selv mente, at klinikkerne havde mere brug for andre input, end de selv efterspurgte. I de fleste tilfælde
synes der dog at være accept af de besøgte klinikkers ønsker.
Ved siden af denne imødekommenhed har projektet med dets overordnede målsætning om at implementere forløbsprogrammer og optimere kronikeromsorg alligevel bragt sig selv og facilitatorerne i en
balanceakt mellem på den ene side at have et obligatorisk pensum at formidle, og på den anden side at
skulle levere efterspørgselsbestemt know how-viden.
Ved projektets start modtog facilitatorkorpset en grundig facilitatoruddannelse, hvor de bl.a. i fællesskab udarbejdede en ”kuffert” med en række værktøjer, som de forventede kunne anvendes under besøgene. Facilitatorerne er generelt tilfredse med deres uddannelse og fremhæver især undervisningen i
faciliteringsprocessens roller som meget informativ og lærerig.
Erfaringerne fra projektet har imidlertid været, at mange af de lærte redskaber og færdigheder sjældent
eller aldrig kom i spil. Facilitatorerne har under besøgene primært inspireret og motiveret klinikkerne
til at interesse sig for og forstå konkrete værktøjer, såsom stratificering, ICPC-kodning, datafangst.
Facilitatorernes tillærte færdigheder i at coache og bistå klinikkerne med refleksioner over egne værdier, arbejdsrutiner, arbejdsdeling, mødekultur mm. er relativt sjældent taget i brug.
Det har været kendetegnende for besøgene, at de har været ret forskelligt gennemført. Vi har observeret
forskellige måder at introducere projektet på, forskellige måder at bruge ”kuffertens” redskaber (herunder at ikke alle facilitatorer har anvendt de intro-slides, som projektgruppen på et tidspunkt gjorde obligatoriske), forskellige måder at inddrage personalet på, forskellige måder at aftale opgaver fra besøg til
besøg osv. Fleksibiliteten har været stor – på godt og ondt. Facilitatorerne har været gode til at manøvrere og tilpasse sig muligheder og ønsker. Men vi har også det indtryk, at mere skemalagte besøg med
kendte succeskriterier havde gjort det nemmere for facilitatorerne. Klinikkerne har heller ikke været
fuldt på det rene med, hvad de kunne få, og hvad man forventede sig af dem.
Facilitatorbesøg som metode
Er facilitatorbesøg så en god metode til at fremme implementering af forløbsprogrammer og optimering af kronikeromsorg? Hvis man skal besvare spørgsmålet på baggrund af deltagernes egne vurderinger må svaret være ”generelt set, ja”. Der er således en høj grad af tilfredshed med besøgene blandt
de deltagende klinikker, samtidig med at den selvrapporterede del af effektmålingen indikerer, at besøgene har haft en markant effekt på klinikkernes opmærksomhed på og tilegnelse af centrale elementer i
forløbsprogrammerne.
Hvis man derimod skal besvare spørgsmålet på baggrund af den registerbaserede del af effektmålingen,
må svaret være ”nej”, eftersom der i denne del af det randomiserede kontrollerede studie ikke kunne
påvises signifikante effekter af facilitatorbesøgene.
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Samtidigt peger evalueringen også på, at der er store variationer med hensyn til, hvordan besøgene afvikles, hvilke emner klinikkerne ønsker at fokusere på, hvilken rolle facilitator indtager i mødet, og
hvilket udbytte klinikkerne får af besøget.
Spørgsmålet om hvorvidt facilitatorbesøg er en god metode til at implementere forløbesprogrammer
lader sig derfor ikke besvare entydigt på grundlag af det foreliggende datamateriale.
Det er dog vores vurdering, at et mere målrettet tilbud og en mere strikt gennemførelse af faciliteringsbesøgene med kendte og tydelige succeskriterier ville skabe en bedre udnyttelse af ressourcerne og en
større effekt med hensyn til implementering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes i almen
praksis og optimering af kronikeromsorgen.
Value for money?
Facilitatorordningens projektgruppe har oplyst, at den samlede udgift til projektet beløber sig til i alt
12,7 millioner kr., heraf er halvdelen (6,5 mill. kr.) brugt på løn til facilitatorerne, ca. 2,5 mill. kr. er
anvendt til lønninger i projektsekretariatet, og 2,4 mill. til godtgørelse af klinikkernes tabte arbejdsfortjeneste. De resterende 1,3 millioner kr. er gået til uddannelse, workshops, evaluering, informationsmateriale mm.
De samlede direkte omkostninger per besøg i dette udviklingsprojekt var derfor godt 13.000 kr.10 Det
er en smagssag, om man synes, at projektudgifterne i facilitatorprojektet har været store eller små i forhold til det dokumenterede udbytte. Men ligegyldigt hvad, så bør man vel under alle omstændigheder
stille sig to spørgsmål: 1) Kan den opnåede effekt frembringes billigere på andre måder? 2) Kan facilitatorbesøg som kvalitetsudviklingsmetode gøres mere effektive end i dette projekt?
Svarene herpå ligger ikke ligefor. Vi vil dog her afslutningsvis præsentere nogle overvejelser og anbefalinger.
Anbefalinger
På baggrund af vores evaluering kan vi ikke tydeligt pege på anbefalinger til, hvordan man fremover
skal/kan gennemføre facilitatorbesøg og facilitatorordninger med det formål at implementere forløbsprogrammer eller på anden måde højne kvaliteten i almen praksis og i samarbejdet mellem almen praksis og eksterne samarbejdspartnere.
Derimod har evalueringen – og evalueringsprocessen – givet anledning til, at vi kan løfte en række områder og spørgsmål frem, som vi kan anbefale, at kommende planlæggere, projektmagere og involverede aktører overvejer ganske nøje.

10

Projektledelsen i facilitatorprojektet angiver, at de direkte omkostninger for et facilitatorbesøg i gennemsnit
har været 6116 kr. + administration. Administrationsudgifterne er ikke opgjort.
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1. Rekuttering af praksis
De klinikker, der ikke havde tilmeldt sig inden 1. november 2012, lå lavere på en del af vores registerbaserede effektmål, hvilket kunne indikere, at behovet for støtte til udvikling af praksis med særlige
behov ikke løses ved den anvendte tilmeldingsprocedure.
Det bør derfor overvejes, om en mere målrettet rekruttering skal anvendes ved kommende facilitatorprojekter.
2. Tydeligt mål med indsatsen
Det er tankevækkende, at facilitatorerne på deres næstsidste netværksmøde i september 2012 – blot 3-4
måneder før projektets ophør – ikke var på det rene med eller enige om, hvad formålet eller succeskriteriet for besøgene egentlig var.
I projektet har den overordnede formålsbeskrivelse heller ikke været håndgribelig eller utvetydig. Som
beskrevet i denne rapports indledende kapitel, har formålet med facilitatorordningen været at ”implementere forløbsprogrammer for KOL og type 2-diabetes” og ”optimere kronikeromsorgen”. Dette er
relativt abstrakte størrelser som kun i begrænset omfang er operationaliseret undervejs i projektet.
Det kan anbefales at man nøje overvejer, om formålet og succeskriterierne er tilstrækkeligt tydeligt
beskrevet til at være handlingsanvisende for de involverede aktører (in casu: praksisbesøgere og besøgte praksis).
3. Matchning
Undersøgelsen har vist, at tekniske spørgsmål omkring de enkelte lægesystemers håndtering af ICPCkodning og datafangstmodulet har fyldt meget i facilitatorbesøgene.
Vi kan derfor anbefale, at man i fremtidige facilitatorordninger, hvor det elektroniske lægesystem er
vigtigt for besøgets indhold, matcher besøgere og besøgte, sådan at begge bruger det samme lægesystem. Alternativt at facilitatorerne lærer flere systemer og kun besøger praksis, som bruger disse.
4. Engagement og forpligtelse hos de besøgte praksis
Det er indtrykket fra en del af vores observationer af facilitatorbesøgene, at praksis ikke i alle tilfælde
havde forberedt sig særligt meget på mødet, at ikke alle praksis havde brugt tid på at følge op på de
opgaver, de havde indvilget i på sidste facilitatorbesøg, at ikke alle læger og ansatte i praksis deltog, at
mødedisciplinen under møderne ikke altid var i top osv. Med andre ord var grundlaget for et vellykket
facilitatorbesøg ikke optimalt i disse tilfælde.
Det bør derfor overvejes, hvordan man kan stimulere eller ligefrem sikre de besøgte klinikkers aktive
deltagelse og commitment.
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Bilag
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Bilag A: Baseline-spørgeskema
Sådan udfyldes spørgeskemaet Spørgsmålene
besvares ved at sætte kryds i rubrikken ud for svaret. Sæt kryds i den rubrik, som passer bedst for
klinikken. Hvis det er vanskeligt at svare helt præcist på et spørgsmål, så vælg det svar, der ligger
nærmest. Skriv hellere et svar som passer nogenlunde end ingenting. Ved nogle spørgsmål er der
mulighed for at sætte flere krydser. Skemaets besvarelser vedrører hele den praksis, du arbejder i og altså ikke kun synspunkter og handlinger hos
den, der udfylder skemaet på klinikkens vegne. (Der
udfyldes kun ét skema pr. praksis).

[7]

Sygeplejersketimer sammenlagt pr. uge: (”0"
for ingen)
Antal
[8 ]

Antal laboranter: (”0" for ingen)
Antal
[9 ]

Laboranttimer sammenlagt pr. uge: (”0" for
ingen)
Antal
[10 ]

Vi starter med oplysninger om den lægepraksis, du
arbejder i: Hvor mange personer arbejder i klinikken? Og hvor mange timer arbejder de sammenlagt
pr. uge?
[1]

Praksistype
Solopraksis
Delepraksis
Kompagniskab
Hvis du er i samarbejdspraksis, noter venligst navn og ydernummer på den eller de
læger du samarbejder med her:
[2]

Antal faste læger:
Antal
[3]

De faste lægers timer sammenlagt pr. uge:
Antal
[4]

Antal uddannelseslæger: (”0" for ingen)
Antal
[5]

Uddannelseslægernes timer sammenlagt pr.
uge: (”0" for ingen)
Antal
[6]

Antal sygeplejersker: (”0" for ingen)
Antal

Antal sekretærer: (”0" for ingen)
Antal
[11 ]

Sekretærtimer sammenlagt pr. uge: (”0" for
ingen)
Antal
[12 ]

Antal øvrige: (”0" for ingen)
Antal
[13 ]

Øvrige, timer sammenlagt pr. uge: (”0" for
ingen)
Antal
[14 ]

Hvilket lægesystem bruger klinikken?
Medwin
Æskulap
Novax
PLC-a.data
Darwin
Andet system:
Bruger ikke noget elektronisk lægesystem
XMO
[15 ]

Er klinikken tilsluttet datafangstmodulet?
Ja
Nej
[16 ]

Hvor længe har klinikken været tilsluttet?
Under ½ år
½ - 1 år
1 - 2 år
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Mere end 2 år
[17 ]

[22 ]

Har klinikkens lægesystem et statistikmodul,
hvorfra man kan lave udtræk over patienter
med fx KOL eller diabetes?

Tilbyder klinikken diabetes-patienterne regelmæssige kontrolbesøg ud over -eller i
stedet for - årskontrol?

Ja
Nej
Ved ikke

Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

Spørgsmål vedrørende Diabetes

[23 ]

[18 ]

Hvordan planlægges disse kontrolbesøg for
diabetes (ekskl. årskontrollen)? Evt. flere af
nedennævnte

Benytter klinikken ICPC-kodesystemet og
hermed registrering af koden T90 for type 2
diabetes-patienter?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[19 ]

Tilbyder klinikken årskontrol til sine type 2
diabetes-patienter?
Ja (for alle type 2 diabetes-patienter)
Delvis (for nogle type 2 diabetes-patienter)
Nej
[20 ]

Bruger klinikken fraser*) i forbindelse med
årskontrol for diabetes?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

*) En frase er en fast standardtekst i journalen. Frasen indlæses i notatfeltet som en
grundstruktur på det aktuelle notat. Lægen
supplerer frasen med de aktuelle observationer, og evt. overflødig tekst fjernes.
[21 ]

Hvordan planlægges årskontrollen for diabetes?Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?

Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?
[24 ]

Stratificerer klinikken sine diabetes-patienter i
henhold til forløbsprogrammet for diabetes
(s. 56) med henblik på evt større opmærksomhed/flere kontroller eller henvisning?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[25 ]

Hvilke mål anvender klinikken til at vurdere
sværhedsgrad af diabetes? Evt. flere af nedennævnte
Mikroalbinuri/nefropati
Hjertekarsygdom
Neuropati
Fodsår
Retinopati
BT
Manglende glykæmisk kontrol efter intervention
Svingende blodsukre
Fedme (f.eks BMI eller livvidde)
Den sårbare patient
Andet, - hvad
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[26 ]

Hvor ofte bruger klinikken datafangst- eller
statistikmodulet til at få et overblik over dens
population af diabetes-patienter?
Månedligt
Kvartalsvis
Halv-årligt
Årligt
Sjældnere
Aldrig

Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?
[31 ]

Tilbyder klinikken KOL-patienterne regelmæssige kontrolbesøg ud over -eller i stedet
for - årskontrol??
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

Spørgsmål vedrørende KOL
[32 ]
[27 ]

Benytter klinikken ICPC-kodesystemet og
hermed registrering af koden R95 for KOLpatienter?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[28 ]

Tilbyder klinikken årskontrol til sine KOLpatienter?
Ja, til alle KOL-patienter
Delvis (kun til nogle KOL-patienter)
Nej

Hvordan planlægges disse kontrolbesøg for
KOL (ekskl. årskontrollen)? Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?

[29 ]

[33 ]

Bruger klinikken fraser*) i forbindelse med
årskontrol for KOL?

Stratificerer klinikken sine KOL-patienter i
henhold til forløbsprogrammet for KOL (s. 2223) med henblik på evt større opmærksomhed/flere kontroller eller henvisning?

Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

*) En frase er en fast standardtekst i journalen. Frasen indlæses i notatfeltet som en
grundstruktur på det aktuelle notat. Lægen
supplerer frasen med de aktuelle observationer, og evt. overflødig tekst fjernes.
[30 ]

Hvordan planlægges årskontrollen for KOL?
Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol

Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[34 ]

Hvilke mål anvender klinikken til at vurdere
sværhedsgrad af KOL? Evt. flere af nedennævnte
FEV1 målt ved spirometri
Graden af åndenød (MRC skala)
Hyppigheden af eksacerbationer
Perifer saturation (SAT)
BMI
Andre samtidige sygdomme
Andet, - hvad?
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[35 ]

Hvor ofte bruger klinikken datafangst- eller
statistikmodulet til at få et overblik over dens
population af KOL-patienter?
Månedligt
Kvartalsvis
Halv-årligt
Årligt
Sjældnere
Aldrig

Tak for hjælpen! Vi har nu modtaget din besvarelse. Du vil senest næste arbejdsdagmodtage en e-mail med dine svar. Du vil snarest få nærmere information om det første
besøg.
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7. Slet ikke overensstemmende

Bilag B: Planlægningsspørgeskema
Vejledning til udfyldelse af spørgsmål:
Spørgsmålene er inddelt i 5 områder. Under
hvert område skal I foruden enkelte andre
spørgsmål forholde jer til ét eller flere udsagn. I
disse skal I på en skala 1-7 angive, i hvor høj
gradudsagnene beskriver forholdene i jeres
praksis: 1 er fuldt overensstemmende, 7 er slet
ikke overensstemmende. Formålet er bl.a. at
give facilitatoren indblik i klinikkens arbejdstilrettelæggelse /-procedurer, samt det generelle
kendskab til forløbsprogrammer og samarbejdsmuligheder. I vil senest en arbejdsdag
efter jeres besvarelse modtage en e-mail med
svarene. Disse er gode at have til en senere
sammenligning.
Almen praksis' rolle i det sammenhængende
sundhedsvæsen.
[1]

I vores praksis kender vi indholdet i forløbsprogrammet for diabetes type 2:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende

[4]

Eventuelt andet I vil tilføje om almen praksis'
rolle i det sammenhængende sundhedssystem?
Skriv:

Opgavefordeling.
[5]

I vores praksis har vi udarbejdet arbejdsprocedurer for lægers og klinikpersonales opgaver i behandling af patienter med diabetes type 2
med KOL
Ingen af delene
[6]

I vores praksis følger vi disse arbejdsprocedurer for lægers og klinikpersonales opgaver
i behandlingen af patienter med kroniske
sygdomme:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[7]

[2]

I vores praksis kender vi indholdet i forløbsprogrammet for KOL:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[3]

I vores klinik har vi en god forståelse af almen praksis' rolle i forhold til kommune og
hospital:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.

Eventuelt andet I vil tilføje om opgavefordeling?
Skriv:

Kompetenceudvikling.
[8]

I vores praksis er det regelmæssigt på dagsordenen, hvordan lægers og klinikpersonalets kompetencer forbedres:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[9 ]

Eventuelt andet I vil tilføje om kompetenceudvikling?
Skriv:
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Samarbejde ud af huset.
[10 ]

I vores praksis holder vi os generelt orienterede om de nye PKO-forrløbsbeskrivelser/vejledninger:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[11]

I vores praksis er det fast rutine ved spørgsmål om behandling og henvisning af patienter med kroniske sygdomme at indhente svaret i PKO-forløbsbeskrivelser /-vejledninger
på sundhed.dk:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[12]

I vores praksis kender vi kommunens tilbud
til kronikere:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[13]

I vores praksis henviser vi patienter til kommunale tilbud ud fra en fast systematik:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende

[14]

Eventuelt andet I vil tilføje om samarbejdet
ud af huset?
Skriv:

Mål for jeres praksis.
[15]

I vores praksis har vi defineret mål for, hvordan vores praksis skal udvikle sig:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[16]

Eventuelt, hvilke udviklingsmål:
Skriv:

[17]

I vores praksis har vi defineret mål for behandlingen af patienter med diabetes type 2:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[18]

I vores praksis har vi defineret mål for behandlingen af patienter med KOL:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[19]

Eventuelt, hvilke behandlingsmål for hhv.
diabetes type 2 og KOL:
Skriv:
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[20]

I vores praksis følger vi systematisk op på de
initiativer vi sætter i gang med personalet:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[21]

I vores praksis vil et gennemsyn af opgavefordelinger og arbejdsprocedurer muligvis
kunne få afgørende betydning for effektiviteten i vores arbejde:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
[22]

Har I forslag til emner for besøget:
Skriv:
[23]

Andet, I mener, facilitator bør vide om jeres
praksis som led i planlægning af besøget:
Skriv:

Tak for hjælpen! Vi har nu modtaget din besvarelse. Du vil senest næste arbejdsdag
modtage en e-mail med dine svar, som vi vil
anbefale dig at gemme.
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Bilag C: Besøgsrapport
Dette er en besøgsrapport, som du bedes udfylde efter hvert facilitatorbesøg.
[1 ]

Klinikkens navn (evt. flere klinikker)
Skriv:
[2 ]

Ydernummer for klinik 1:
Ydernr.
[3 ]

Ydernummer for eventuel klinik 2:
Ydernr.
[4 ]

Ydernummer for eventuel klinik 3:
Ydernr.
[5 ]

Facilitators navn:
Angående besøget:
Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
[7 ]

Måned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[8 ]

År
2011
2012
[9 ]

Besøg nummer:
1
2
3
4
[10 ]

Antal deltagende læger:
Antal
[11 ]

Navne på deltagende læger,
Skriv:

Navne på deltagende personale? - udfyldelse
kan undlades!
[12 ]

Uddannelseslæger Skriv:
[13 ]

Sygeplejersker Skriv:
[14 ]

Sekretærer -
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Skriv:

[15 ]

Litteratur
Sunddialog
Ledelse
Andet:

Laboranter Skriv:
[16 ]

[21 ]

Henvisning til andre konsulenter, kurser eller
tilbud:

Andre fra hjælpepersonalet Skriv:

[22 ]

Andet, som var i fokusHvad var i fokus ved besøget angående -

Skriv:

[17 ]

[23 ]

IT:

Klinikkens målsætning. Hvad ønskes opnået
i forløbet -

ICPC Basis
Datafangst
Webreq
Medibox
Elektronisk lægesystem
Andet:
[18 ]

Klinisk fagligt:
Stratificering
KOL
Diabetes
Instrukser
Demens
Hjerte/kar sygdom
Sårbare patienter
Andet:
[19 ]

Tovholder-rollen:
Samarbejde kommune
Samarbejde hospital
SOFT
Tovholderrollen
Andet:
[20 ]

Organisering i klinikken:
Brownpaper analyse
Gennembrudsmetoden
Mission, vision, værdier
Roller og arbejdsdeling
LUP kursus
Mødestyring
Efteruddannelse og læring
SWOT
Praksis Matrix
Tidsbestillingsskema
Personalemappe

Skriv:

Delmål inden næste besøg - Der kan indtastes op til fire opgaver på de følgende sider.
[24 ]

Opgave 1, Skriv:
[25 ]

Ansvarlig for opgave 1, Skriv:
[26 ]

Hvilket redskab kan bruges til at understøtte
opgave 1, -(behøver ikke at udfyldes)
Skriv:
[27 ]

Opgave 2, Skriv:
[28 ]

Ansvarlig for opgave 2, Skriv:
[29 ]

Hvilket redskab kan bruges til at understøtte
opgave 2, -(behøver ikke at udfyldes)
Skriv:
[30 ]

Opgave 3, Skriv:
[31 ]

Ansvarlig for opgave 3, -

66
Skriv:
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[32 ]

[37 ]

Hvilket redskab kan bruges til at understøtte
opgave 3, -(behøver ikke at udfyldes)

Måned

Skriv:
[33 ]

Opgave 4, Skriv:
[34 ]

Ansvarlig for opgave 4, Skriv:
[35 ]

Hvilket redskab kan bruges til at understøtte
opgave 4, -(behøver ikke at udfyldes)
Skriv:

Dato for eventuelt næste besøg:
[36 ]

Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[38 ]

År
2011
2012
[39 ]

Andet om besøget, der er relevant for klinikken at vide (herunder besøgsinterval)Skriv:

Interne noter
[40 ]

Facilitators interne noter (fx god stemning,
konflikt, ny kompagnon eller andet), - kommer ikke med i referatet til klinikken.
Skriv:

Du er nu ved at afslutte besøgsrapporten.
Dette er sidste mulighed for at rette i udfyldelsen. I så faldklik på dobbelt pil til venstre.
Hvis du derimod klikker på dobbeltpilen tilhøjre, så afslutter du rapporten.
Du har nu skrevet en besøgsrapport. Du får
tilsendt den fulde rapport til eget brug. Klinikken får tilsendt et referat af rapporten. Referatet indeholder alle felter på nær dine interne noter, og hvilke redskaber der er benyttet.
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Bilag D: Follow-up-spørgeskema
Sådan udfyldes spørgeskemaet Spørgsmålene
besvares ved at sætte kryds i rubrikken ud for
svaret. Sæt kryds i den rubrik, som passer
bedst for klinikken. Hvis det er vanskeligt at
svare helt præcist på et spørgsmål, så vælg
det svar, der ligger nærmest. Skriv hellere et
svar som passer nogenlunde end ingenting.
Ved nogle spørgsmål er der mulighed for at
sætte flere krydser. Skemaets besvarelser vedrører hele den praksis, du arbejder i - og altså
ikke kun synspunkter og handlinger hos den,
der udfylder skemaet på klinikkens vegne. (Der
udfyldes ét skema pr. ydernummer. Hvis I er en
samarbejdspraksis, der afholder møderne
sammen, skal hvert ydernummer besvare
skemaet).
Vi starter med oplysninger om den lægepraksis, du arbejder i: Hvor meget klinikpersonale
arbejder i klinikken? Og hvor mange timer arbejdede sammenlagt pr. uge?
[1 ]

Antal sygeplejersker: (”0" for ingen)
Antal
[2 ]

Sygeplejersketimer sammenlagt pr. uge: (”0"
for ingen)
Antal
[3 ]

Antal laboranter: (”0" for ingen)
Antal
[4 ]

Laboranttimer sammenlagt pr. uge: (”0" for
ingen)
Antal
[5 ]

Antal sekretærer: (”0" for ingen)
Antal
[6 ]

Sekretærtimer sammenlagt pr. uge: (”0" for
ingen)
Antal

Datalagring og dataanvendelse

[7 ]

Er klinikken tilsluttet datafangstmodulet?
Ja
Nej
[8 ]

Har klinikkens lægesystem et statistikmodul,
hvorfra man kan lave udtræk over patienter
med fx KOL eller diabetes?
Ja
Nej
Ved ikke
[9 ]

Hvor ofte bruger klinikken datafangst- eller
statistikmodulet til at få et overblik over dens
population af diabetes-patienter?
Månedligt
Kvartalsvis
Halv-årligt
Årligt
Sjældnere
Aldrig
[10 ]

Hvor ofte bruger klinikken datafangst- eller
statistikmodulet til at få et overblik over dens
population af KOL-patienter?
Månedligt
Kvartalsvis
Halv-årligt
Årligt
Sjældnere
Aldrig

Spørgsmål vedrørende Diabetes
[11 ]

Benytter klinikken ICPC-kodesystemet og
hermed registrering af koden T90 for type 2
diabetes-patienter?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[12 ]

Tilbyder klinikken årskontrol til sine type 2
diabetes-patienter?
Ja (for alle type 2 diabetes-patienter)
Delvis (for nogle type 2 diabetes-patienter)
Nej
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[13 ]

[17 ]

Bruger klinikken fraser*) i forbindelse med
årskontrol for diabetes?

Hvordan planlægges disse kontrolbesøg for
diabetes (ekskl. årskontrollen)? Evt. flere af
nedennævnte

Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

*) En frase er en fast standardtekst i journalen. Frasen indlæses i notatfeltet som en
grundstruktur på det aktuelle notat. Lægen
supplerer frasen med de aktuelle observationer, og evt. overflødig tekst fjernes.
[14 ]

Bruger klinikken IUPAC-koder*) i laboratorieskemaet i forbindelse med årskontrol for diabetes?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
Ved ikke

*) IUPAC-koder er de koder, som kan installeres i journalens laboratoriemodul, for at
sikre en struktureret registring og datalagring
samt korrekt overførsel til DAMD databasen
ved brug af Datafangst.
[15 ]

Hvordan planlægges årskontrollen for diabetes? Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?
[16 ]

Tilbyder klinikken diabetes-patienterne regelmæssige kontrolbesøg ud over -eller i
stedet for - årskontrol?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?
[18 ]

Stratificerer klinikken sine diabetes-patienter i
henhold til forløbsprogrammet for diabetes
(s. 56) med henblik på evt større opmærksomhed/flere kontroller eller henvisning?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[19 ]

Hvilke mål anvender klinikken til at vurdere
sværhedsgrad af diabetes? Evt. flere af nedennævnte
Mikroalbuminuri/nefropati
Hjertekarsygdom
Neuropati
Fodsår
Retinopati
BT
Manglende glykæmisk kontrol efter intervention
Svingende blodsukre
Fedme (f.eks BMI eller livvidde)
Den sårbare patient
Andet, - hvad

Spørgsmål vedrørende KOL
[20 ]

Benytter klinikken ICPC-kodesystemet og
hermed registrering af koden R95 for KOLpatienter?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
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[21 ]

[25 ]

Tilbyder klinikken årskontrol til sine KOLpatienter?

Tilbyder klinikken KOL-patienterne regelmæssige kontrolbesøg ud over -eller i stedet
for - årskontrol??

Ja, til alle KOL-patienter
Delvis (kun til nogle KOL-patienter)
Nej

Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

[22 ]

Bruger klinikken fraser*) i forbindelse med
årskontrol for KOL?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej

*) En frase er en fast standardtekst i journalen. Frasen indlæses i notatfeltet som en
grundstruktur på det aktuelle notat. Lægen
supplerer frasen med de aktuelle observationer, og evt. overflødig tekst fjernes.
[23]

Bruger klinikken IUPAC-koder*) i laboratorieskemaet i forbindelse med årskontrol for
KOL?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
Ved ikke

*) IUPAC-koder er de koder, som kan installeres i journalens laboratoriemodul, for at
sikre en struktureret registrering og datalagring samt korrekt overførsel til DAMD databasen ved brug af Datafangst.
[24 ]

Hvordan planlægges årskontrollen for KOL?
Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?

[26 ]

Hvordan planlægges disse kontrolbesøg for
KOL (ekskl. årskontrollen)? Evt. flere af nedennævnte
Ved hvert besøg planlægges det næste besøg
Patienten er selv ansvarlig for at bestille
næste tid
Klinikken påminder patienten om forestående kontrol
Klinikken indkalder patienten ved udeblivelse fra aftalt kontrol
Klinikken indkalder patienten, hvis denne
ikke selv bestiller tid
Andet, hvordan?
[27 ]

Stratificerer klinikken sine KOL-patienter i
henhold til forløbsprogrammet for KOL (s. 2223) med henblik på evt større opmærksomhed/flere kontroller eller henvisning?
Ja, altid
Ja, nogle gange
Nej
[28 ]

Hvilke mål anvender klinikken til at vurdere
sværhedsgrad af KOL? Evt. flere af nedennævnte
FEV1 målt ved spirometri
Graden af åndenød (MRC skala)
Hyppigheden af eksacerbationer
Perifer saturation (SAT)
BMI
Andre samtidige sygdomme
Andet, - hvad?

Angående de næste spørgsmål: Ved de efterfølgende spørgsmål bedes I på en skala 17 angive, i hvor høj gradudsagnene beskriver
forholdene i jeres praksis: 1 er fuldt overensstemmende, 7 er slet ikke overensstemmende.
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Almen praksis' rolle i det sammenhængende
sundhedsvæsen.
[29 ]

I vores praksis kender vi indholdet i forløbsprogrammet for diabetes type 2:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke
[30 ]

I vores praksis kender vi indholdet i forløbsprogrammet for KOL:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke

[33 ]

Eventuelt andet I vil tilføje om opgavefordeling?
Skriv:

Kompetenceudvikling.
[34 ]

I vores praksis er det regelmæssigt på dagsordenen, hvordan lægers og klinikpersonalets kompetencer forbedres:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke
[35 ]

Eventuelt andet I vil tilføje om kompetenceudvikling?
Skriv:

Samarbejde ud af huset.
Opgavefordeling.
[36 ]
[31 ]

I vores praksis har vi udarbejdet arbejdsprocedurer for lægers og klinikpersonales opgaver i behandling af patienter med diabetes type 2
med KOL
Ingen af delene
[32 ]

I vores praksis følger vi disse arbejdsprocedurer for lægers og klinikpersonales opgaver
i behandlingen af patienter med kroniske
sygdomme:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke

I vores praksis kender vi kommunens tilbud
til kronikere:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke
[37 ]

I vores praksis henviser vi patienter til kommunale tilbud ud fra en fast systematik:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke
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[43]
[38 ]

Eventuelt andet I vil tilføje om samarbejdet
ud af huset?
Skriv:

Opfølgning på igangsatte initivativer.
[39 ]

I vores praksis følger vi systematisk op på de
initiativer vi sætter i gang med personalet:
1. Fuldt overensstemmende
2.
3.
4.
5.
6.
7. Slet ikke overensstemmende
Ved ikke
[40]

Har I haft besøg af en facilitator? - svarer I
nej, springes de efterfølgende spørgsmål
automatisk over.
Ja
Nej
Ved ikke

De efterfølgende spørgsmål omhandler oplevelse og tilfredshed med facilitatorordningen.
[41]

Vi har gennemført de ændringer i klinikken,
som vi har besluttet os for i forbindelse med
facilitatorforløbet:
1. Fuldt ud gennemført ændringerne
2.
3.
4
5.
6.
7. Overhovedet ikke gennemført ændringerne
Kan ikke besvares (vi har ikke besluttet os
for nogle ændringer)
[42]

Hvad har klinikken fået ud af facilitatorbesøgene? (beskriv med egne ord)
Skriv:

I hvor høj grad er I tilfredse med facilitatorbesøgene?
1. Fuldt ud tilfredse
2.
3.
4.
5.
6.
7. Meget utilfredse
Ved ikke
[44 ]

Har I forslag til forbedringer af facilitatorbesøgene/facilitatorordningen?
Skriv:

Tak for hjælpen! Vi har nu modtaget din besvarelse.

Bilag E: ”Har I forslag til emner for besøget?”
*hjælp til at komme igang m. udearbejdelse af standarder *it-muligheder i MEdwin-systemet *
1. besøg: KOL.
1. forbedring af sikkerheden og precisionen ved recept fornyelse 2. etablering af faste personalemøder -- noget som jeg tit "synder med" - med faste møde punkter der sikrer opf på tidl beslut og mål 3. etabl af oversigt , fagl mål/opnåelseskriterier, statistiske extraktionsmetoder og
opf.metoder samt frister for DM, KOL og hjertesvigt, langtidssygemeldte med kombination af
psyk+somatisk sygdom.
1. Hvordan får vi involveret sygeplejerskerne på en god måde, i kronikeromsorgen. 2. Lige nu
har vi fokus på DM, så måske skulle det første besøg handle om det. 3. Næste mål er KOL, så
måske det andet besøg kunne handle om det?
Aflastning af lægen, flere opgaver til sekretær. Mere systematik i dagligdagen.
aftale, hvordan vi kan bruge "kogebog" til forløb kode
anvendelse af datafangst
Arbejdsgangs analyse i praksis Klinikkens første møde med pt. - hvordan / hvorlænge snakker vi i
telefon, hvordan informerer vi ptér om ventetid, mailbesvarelser herunder hvem besvarer hvilke
mails ved ferier etc. Hvordan kommer patienten videre Tilgængelighed
Bedre brug af datafangst. Bedre struktur for ptt. med flere kroniske diagnoser.
Bedre brug af Sentinel Forslag til KOL-procedure
bedre mit personales struktur omkring kronikerne måske vha forløb beskrivelse men også mhp
ansvarlighed , så alle "er på" ! Vi mangler gode faste rutiner !
Bedre systematisering af arbejdet med kronikere.Praksis er først nu blevet tilmeldt datafangst og
er ikke igang med dette endnu.
besøget er allerede aflagt
bla gennemgang af datafangstmodul
Blodtryksbehandling hos sygeplejersken - hvor langt kan vi gå ?
Brug af datafangst til strateficering Implementering af KOL-forløbsprogram Brug af lægesystem
som hjælpemiddel
Brug af sundhed.dk og om sygeplejerker også kan logge sig ind på sundhed.dk og brugen af
SOFT.
Brugen af sentinel som edksab i planlægningen af behandlingen af kroniske patienter.
data/informationslagring - tilgængelighed, netværksstruktur. Autoindkaldelse af kronisk syge
per mail? Pakkebokning med faste prøver, ekg, lfu, urinratio, dernæst lægetid....
datafangsmodul og diagnosekodning
Datafangst
Datafangst
Datafangst
Datafangst
Datafangst - som vi netop er blevet tilmeldt Fraser Skriftlige instrukser /opgavefordeling
Datafangst - hvordan tolker og udnytter vi bedst data? FMK - netop installeret - vejledning og
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brug.
datafangst forløbsydelse
Datafangst Kroniker forløb Arbejdsfordeling læge/sygeplejerske Administration
datafangst modul
Datafangst og statistik modul muligheder. Opgavefordeling / strukturering
datafangst, kodning, fraser
datafangst. forløbsprogrammer
Det er mest forløbsyderlserne vi ønsker at fokuserepå. Evt også omlægning af flere opgaver til
sygeplejersker.
Diabetesbehandling årskontrol og kvartalskontrol.
diagnosekodning impl . mulighed for at følge statistik vedr beh. mål for kronikere ( om de nås )
diagnosekodning, systematik i kronikerforløbene
Diskutere og opdateres i datafangst projektet, og formentlig kan du komme med nogle ideer
DM og KOL, forløbsprogrammer og implementering Personaleudvikling
En generel gennemgang af facilitator vedr fordele kontra ulemper ved forløbsydelser.
En god start på diagnosekodning, der øger egnethed til bl datafangst. Vejledning i hensigtsmæssig anvendelse af PKO /sundhed.dk
Er meget åben. Vi er interesserede i stabilitet og indsigt i forhold til strukturer som med fordel
kan integreres i klinikken og styrke kvalitet.
Erfaringer fra andre solopraksis med arbejdsfordeling mellem kun 2 personer. Læge og sekretær.
Forløbsprogrammer, datafangst.
Et overblik over kommunens tilbud eller mangel på samme. Motivation til at tage fat på optimering af systematisk behandling af KOL-ptt.
fastlægge rutiner i forbindelse med kronikere for hjælpepersonale
Flere rutiner
FMK brug og datafangst
focus på diabetes og KOL
Focus på sygeplejerskens 3 mdr kontroller og evt optimering af arb.fordeling omkr årskontroller
m inddragelse af sygeplejerske. Hjælp til implementering i brug af datafangstmuligheder for forbedret patientbeh.
Fokus på hvilke andre opgaver vores klinikpersonale kan varetage i beh. af KOL og DM Komme
videre med at bruge data fra DATAFANGST
fokus på KOL Kendskab til forløbsprogrammer Brug af Sundhed.dk
fordele ved datafangst stort pres på telefoner For højt serviceniveau ?
Fordeling af arbejdsopgaver i forb. m BT og KOL. Vi har lavet vejledninger, men det er lige i sin
vorden. Det er ikke helt på plads.
Forløbsprogammer/datafangst
Forløbsprogrammer KOL, DM. Optimeringssnak omkring systematisk håndtering af kronikeromsorg(DM+KOL). Datafangst. UIPAC-koder ???
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Forslag i forb. med generationsskifte. Kommunikationsmodel med 1 ansat. Evt erfaring for hvilke
opgaver kons.sygeplejersken kan overtage
Forslag til fordeling af arbejdet med kronikere samt implementering af kvalitetssikring og uddannelse af personale
Forslag til procedure til sikring af opfølgning af DM kontroller
Forslag til systematisering og opfølgning af arbejdet med de kroniske patienter. Datafangst(1.
prio.) Opgavefordeling - For et år siden ansat en ekstra sygepl. Opfølgning og systematisering af
nye projekter. Vidensdeling.
Forslat til udfærdigelse af skriftlige procedurer
Fortsat opfølgning af iværksatte ting
frase jr. til kronikerkontrol
Få sat lidt mere struktur og system på og i vores kronikerbehandling. Hvor starter vi bedst og
uden at det bliver helt overvældende!
Gennegå data fangst , vigtigheden i at det skal bruges hver gang. Gøre os fortrolige til dette nye
redskab.
Gennembrudsmodellen - Vi har alle en masse gode intentioner om at følge forløbsprogrammer
og forsøge at implementere det, bl.a. for KOL, men det er svært at få gjort når hverdagen melder
sig.
Gennemgang af 1. Fraser 2. Systematik for arbejdsfordeling 3. Opdatering af stratificering 4. PIXI
udgave til ICPC-kodning 5. Gode råd ang. kommende datafangst, hvordan forbereder vi det
bedst muligt.
Gennemgang af alle eksisterende forløbsydelser.
gennemgang af arbejdsopgaver . tjeklister, hvem gør hvad. metoder til bedre at huske ,hvem der
gør hvad og få booket tingene til den rette person.
Gennemgang af procedure og især arbejdsfordeling. Diagnosekodning (sygeplejersker)
Gennemgå forløbsydelsen, hvordan udhenter man statistikker? og i den enkelte konsultation?
gennemsyn af arbejdsprocedurer for kronikkerne
Gerne have systematik i vores KOL-forløb.
gn gang i forhold til ordinationsmønster i hht vejledninger, fx metformin, simvastatin, spiriva mv
Systematik i forhold til de besvarede spørgsmål - der hvor det "halter"
Gode råd om hurtigere implementering af forløbsprogrammerne
Har allerede skrevet en mail til jer om dette.
Har der områder hvor vi kan bruge sygeplejersken bedre??
Har ikke talt med to andre klinikker, men vil melde tilbage inden besøg med samlede ønsker
Har meddelt facilitator på mail
Hjælp til sturkturering. Info om hvor vi finder relevant information f.eks. til gældende tilbud fra
kommune mm.
Hvad gør andre solopraksis ?
Hvad kan/skal vi gøre for at få kronikerbehandlingen til at køre bedre få helt fælles fodslag.
Hvis der er flere besøg vil det være godt at tage 1 emne ad gangen. Fx - 1 dag med DM og 1 dag
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med KOL. Vi skal også finde emne til besøg 3 og meger gerne 4.
Hvoradn XMO"s faciliteter kan bruges til opfølgning, af fx BU og børnevacc
Hvordan drager vi fuld nytte af at have fået datafangst?
Hvordan er den regelrette opgavefordeling mellem sygeplejerske og læge ved en diabetes- eller
KOL- behandkling ? Og ved andre kronikerforløb ?
Hvordan foregår det i din praksis?
Hvordan får jeg styr på den konstante stress der foreligger i en hverdag med alle de problemer vi
formodes at håndtere i almen praksis. Primært ønskes hjælp med FMK.men det er jo noget rod
for øjeblikket. Nyt EDB system som ikke leverer ordentlig service. Først senere har jeg overskud
til datafangst/sentinel ect.
hvordan får man bedst muligt "styr på hverdagen" og hvordan udnyttes ressourcerne i praksis
mest hensigtsmæssigt - læs også hvordan sikrer vi os en OK indtjening samtidig med en høj faglig
stanard i patientbehandingen
Hvordan man mest hensigtsmæssigt anvender informationerne fra datafangst til daglig klinisk
arbejde
hvordan vi får en mere effektiv daglig organisering.
Hvordan vi får startet forløbsydelsesregistrering, så vi får mere system på vores kronikere. Mit
mål er at få alle patienter med fast med. behandling i forløb.
I forhold til ovenstående, så tvivler vi på, at vi kan arbejde mere effektivt.
ICPC kodning Efterfølgende KOL forløbsimplementering
ICPC kodning. Overenskomst vedr. diabetes. Datafangst (FMK)
Ideer til, hvordan gode ideer og planer rent faktisk bliver implementeret i det daglige arbejde, og
ikke staks kvæles af køer af patienter, når man kommer fra kurser. Ideer til at "sikre den indre
sammenhængskraft" i klinikken - der er stor risiko for, at vi ikke når at kommunikere ordentligt
sammen, fordi der er så store bunker af patientarbejde.
Ikke umiddelbart
Implementering af datafangst for kol specielt vedr lab skema og pop -up Hvis det er muligt
Implementering af datafangstmodul
Implementering af forløbsydelsen og datafangstmodul.
Implemtering af det opsøgende arbejde - indkalde patienter. KOl er ikke helt implemteret endnu. Viden omhvordan andre gør det i større praksis - erfaringer - kan give nyt indspark i vores
planlægning. Det er ikke sikkert vi kan se vores svagheder.
Indarbejdelse af rutiner Statistik udtrækning
Inddragen af nyansat sygeplejerske
Info om statistik, finde ptt. med ex. KOL og DM
ingen
Initiering og introduktion til datafangst - samt organisatíon af arbejdstilrettelæggelse ved forløbsprogrammer
Inspiration til at udnytte data fra datafangst
Inspiration til hvordan vi kan bedre brugen af vores sygeplejerske som på sigt nok ikke skal sidde
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ved telefonen så meget. Inspiration til hvordan vi griber KOL-opgaven an mht systematisering.
Introduktion til datafangstmodulet og forløbsydelser Hvordan bliver vi som samlet samarbejdspraksis i stand til at håndtere dette? Her tænker vi på struktur i praksis/ opgavefordeling
it hjælpeværktøjer, henvisninger
It hjælpeværktøjer. Datafangst. Vi bruger bla medibox og har siden maj 2011 haft datafangst, vi
har dog ikke endnu rigtigt brugt vores data.
ja de øvrige sygdomme som skal omfattes af datafangst jfr overenskomsten
jeg ansætter en sygeplejerske per 1 maj og er selvfølgelig meget interesseret I at hun varetage
en del af de simple kontroller af kronikerne bla. BT, KOL og DM.Jeg skal lave instrukser og kompetence fordeling mv.
Jeg har arbejdet med diabetis forløbsbeskrivelse på tidligere arbejdsted og fået en del undervisning i KOL og opgavefordeling mellem sygeplejerske og læge. mangler indput til fordelingen ved
CVD.
Jeg tror ovenstående er rigeligt
Jeg vil gerne orienteres om det nye der kræves af mig. diagnosekoder jeg rigtigt datafangst
hvordan ??? fælles medicinkort ????
Jvf det fremsendte fra [XX]
Kan fordelingen af arbejdet mellem læger og personale forbedres/optimeres. Gennemgang af
KOL implementering eller anden kroniker kontrol.
Klarhed over arbejdsfordeling mellem de forskellige faggrupper Konkrete forslag til optimering af
sygeplejerskeopgaver Forslag til yderligere hjælpepersonale
Klinikken har en vist viden om at procedure og forløbsbeskrivelser er af det gode , for alle både
os og patienterne, men for klinikken er der deværre langt fra tanke til handling, velviljen er der,
men det bliver ikke iværksat, måske ligger årsagen til dette et andet sted nemlig hos kompagnonerne og hvor meget tid og hvordan de ønsker praksis skal køres?
Klinikledelse (hvem bestemmer hvad og hvordan sikrer vi os, at beslutninger effektueres), klinikmøder er for løse og uden fremdrift.
Klinikledelse og hvordan ændringer og forbedringer i praksis implementeres til alles tilfredshed.
kodning og datafangst
KOL
KOL (primært) - gerne type-2-diabetes, hvis tiden tillader det.
KOL forløb , mål for NIDDM behandling og KOL behandling
KOL forløbsprogram opbygning af procedurer i.f.m opsporing og kontrol af KOL samt andre kroniske lidelser
KOL især, skal stables på benene. Gerne demens, men fylder mindre.
kol kronikker- focus på datafangst så vi kan få noget ud at at have implementeret det
KOL lungemålinger ibrugtagning af dyrt udstyr
KOL opsporing og kontrol
KOL pt bliver nye for os, så vi er ikke klædt på til denne patientgruppe. Hverken organisatorisk
eller fagligt (særligt sygeplejerskerne)
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KOL-kontroller
kontrol og systematik for kontrol
Korrekt kodning af laboratorieværdier, som vi selv måler , så vi er klar til at blive tilsluttet datafangst ca. september i år vedrørende diabetes, Evt hvordan man laver skabeloner til udfyldelse
ved rutinekontroller
Kronikerforløb Praksisadministration Samarbejde i praksis
Kunne godt få styr på arbejdsfordeling og systematik omkring KOL.
lidt vejledning i brug af datafangst, som vi forhåbentlig snart får oprettet.
Læge-kommune samarbejde Hvordan sikrer vi indkaldelse af kronikerne årligt/ hver 3. måned
Datafangst OPtimering af behl og compliance
mere systematisering af kronikerkontrollerne.
Mine ønsker for besøget er 1 implementering af fraser 2 orientering om datafangst 3 hvilke IT
muligheder der findes til bedre systematik i kroniker kontrol og behandling
Ny i praksis
opganisering af læge/personale- opgaver. Strukturering af behandlingsmål. henvisning af alle
egnede til kommunalt tilbud
oplæring i datafangst
opstart af datafangstmodulet
Opstart af forløbsprogrammet og diagnosekodning
Opstramning på diabetesforløb
opstramning på fælles overblik over mål,procedure, opgavefordeling mm
optimering og gennemgang af procedurer ift kronikerne - forslag til evt ændringer
organisering af kronikeromsorgen
Organisering af årsprogrammer. gennemgang af opsætning i webreq
Plan for KOL (arbejdsfordeling)
Planlagt sygeplejerske pr. [dato] - gerne gennemgang af arbejdsfordeling og opgaver personalet
imellem.
pop-up vinduer - der er noget jeg ikek forstår gode ideer til struktur
Praksis behøver bedrer udnyttelse af kommunale tilbud
præcis det der står ovenfpr, gennemsyn med frisk øjne på opgavefordelingen og arbejdsprocedurere mhp at optimere effektiviteten
Pt. dagbog
Rationel brug af ICPC kodning KOL arbejdsgange
Relevante makroer til journal.
sammenlægning med andre praksis
Samtlae ang. forløbsprogrammer for Diabtes og KOL
sentinelkodning og sikkerhed for at det fungerer vejl i forløbsydelse til KOL
skabeloner til brug i vores journalsystemer til årskontrol samt til KOL
snak o hvordan vi komer igang m officielle vejledninger fra almen praksis,
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Snak om diagnosekodninger jeg har så få KOL patienter at jeg godt kunne tænke mig lige at få
dem vendt. Der kan gå måneder mellem der kommer en.Jeg kunne godt tænke mig en snak om
de unge og deres astma kontroller. diabetes kører efter lægens private skema . andre kronikere I syntes der skulle op .
Snak om kronikerbehandling, implementering, datafangst mv.
Som I kan se synes vi jo selv det går meget godt, selvom der er mange af tingene, der mååske
ikke er nedfældet på papir. Det er vi gået mere systematisk igang med nu
Som nævnt er det lid " bad timing" da vi tilmeldte os var vi fyr og flamme tilmeldte hurtigt, og fik
at vide at vi først var "booket til 2012" - kastede os så ud i at se på nyt lægesystem mhp datafangst implementering - og er som sagt lige skiftet - så nu store udfordringer .Tror at timing vedr.
jeres besøg er bedst ultimo april - primo maj , og da gerne vedr. datafangst . Har påtænkt at
tage Iupack skemaerne ibrug for KOL og DM snarest- mhp tilvænning og gavn af skemaer. Vil v
besøget gerne høre om jeres fif til hvordan opstart bedst lykkes- faldgrupper mv
som nævnt i Jeres oplæg: implementering af forløbsprogrammer. og diagnosekodning
specielt omkring kommunens tilbud (rygestop mv)
struktur på KOL pt. Struktur på hjerte-kar pt.
tilknytning til datafangst. opfølgning diagnosekodning. procedure for opfølgning af KOL
Tilmelding til forløbsudelse. Indføre laboratoriekort
Tilrettelæggelse af personalets tider og arbejdsfordeling
Uddelegere flere opgaver til sekr
Udformning af instruktion for opgavefordeling mlm. læge/sygepl. i forhold til kontrol af DM II,
KOL, Asthma, graviditet og implementering af denne.
Umiddelbart havde vi tænkt os KOL som indsatsområde, men vi må også erkende at vi ikke har
fået datafangst for diabetes til at fungere optimalt endnu. Vi mangler nogle klare arbejdsgang/fordeling for arbejdet ml. læger og sygepl. Så vi ikke laver dobbeltarbejde.
Vi bruger ikke diagnosekodningen godt nok - vi får ikke kodet på samme måde alle sammen og
får ikke kodet alle kontakter. Og vi få ikke udnyttet fordelene ved kodningen. Bruger ikke statestikken, bruge ikke kodning til overblik i journalen, så det er ikke den store forandring - ud over
at kunne sige - jeg har så og så mange DM pt. så og så mange kræft pt. - og det må da kunne
bruges til andet.
Vi er en praksis i udvikling; Vi er igang med implementering af FMK og datafangst. Efterflg skal vi
deltage i akkrediteringsprojektet. Vi begynder ligeledes at have uddannelseslæge i eftersommeren.
Vi er kommet i tvivl om hvad vi skal bruge besøget til...
Vi er lige blevet tilmeldt datafangst og koblet op herpå. Så besøget må meget gerne relatere sig
hertil, dvs hvordan vi får sat vores mål på skrift og bruger sentinel som et måleværktøj herpå.
Vi er primært spændt på hvad I kan tilbyde - og glæder os til et givtigt og spændende møde. Vi
opfatter vores patientbehandling som god og helhedsorienteret Vi prioriterer meget andet end
NIDDM og KOL.
Vi glæder os!
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Vi hae selv udviklet sygplejerske ambulatotiet til DM og KOL. Hvordan med andre kroniske lidelser. Vi behøver vel ikke selv opfinde den dybe tallerken ?
Vi har brug for grundlæggende hjælp til at bruge datafangstsystemet spec type 2 diabetes ( vi
har meget få KOL patienter)
Vi har brug for mere information omkring diagnosekodning og hvordan det mest hensigtsmæssigt kan implimenteres i dagligdagen
Vi har brug for praktisk vejledning til, hvordan vi får forløbene til at køre - helt nede på pcniveau.
Vi har endnu et stykke vej frem til optimal drift og behandling af kronikerne - det er vi meget
bevidste om. Men generelt har vi et stort problem med tidsnød - og søger meget gerne gode tips
og tricks til at afhjælpe dette. Vi er to nystartede læger (for 2 år siden), og med væsentlig tilvækst i praksis er det blevet svært at følge med!. Glæder os til at møde facilitator!
Vi har haft den proces for 1½ år siden og har fulgt op på den siden, hver medarbejder har sine
ansvarsområder og det medførte en rigtig god arbejdsstemning og effektivitet.
Vi mangler systematik i KOL-beh
Vi skal til at tilmelde os datafangst, hvilket vi gerne vil have hjælp til. Høre om erfaring med fraser i "kronikerjournaler" Fortsat arbejde med opgavefordeling (læge/sygeplejerske)
vi trænger til at få sat vores KOL behandling "på skinner", så det bliver overskueligt - det fungerer godt for vores diabetesbehandling, men elendigt for vores KOL behandling
vi vil gerne implementere KOL programmet.
Vi vil gerne arbejde med en systematisering af arbejdsgane i relation til KOL-patienter
Vi vil gerne have bedre focos på KOLD og en mere syatematisk tilgang til opsporing behandling
og specielt kontrol
Vi vil gerne have en plan for, hvordan vi kommer igang med datafangst. Vi er i gang så småt med
diagnosekodning.
vi vil gerne have gode ideer til systematik og hvordan vi stratificerer patienter med særligt indsatsbehov
Vi vil gerne i gang med datafangst
vi vil gerne udvide datafangst
Vi vil gerne være endnu mere sikre på at vi gør det så godt som man kan forvente af os. Vi er
ivrige, men kan BESTEMT godt have mangel på indsigt og har forhåbning om at få etableret et
rigtigt godt kørende forløb med vore kronikere (også gerne med andre kroniske sygdomme).
vi vil have sat beahndling af KOL pt i system og blive bedre til behandlingen og kontrollen
Vi ønsker at få hjælp til at starte med systematisk registrering af diabetes og KOL, så de kan fanges i datafangstmodulet og derudover lære noget om at trække information ud fra datafangsten
Vi ønsker introduktion og indføring i datafangst"s potentiale til at bedre vores kroniker behandling
Vil gerne drøfte datafangst optimering .Har forespurgt kollega der underviser i dette område, og
han ville gerne komme som facilitator
vil gerne være så gode som muligt til at forebygge sygdom hos vores pt og ser frem til at få hjælp
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til datafangst som vi har betalt for men endnu ikke er startet på. Jeg kan godt se ulempen ved at
skulle klarer alt selv som sololæge behøver derfor inspiration.
vil meget gerne have kendskab til gode skriftlige procedurer fra andre praksis og ideer til, hvordan vi kan udnytte alles kompetencer, tid og arbejdsønsker bedst muligt
Vores organisation Starthjælp til at udvikle og forbedre intern kommunikation personalpleje
vurd mine første data i sentinel + systematik omkring opfølgning på disse motivation af personale , så opgaverne er mere spændende og at ansvarligheden øges omkring disse
Værdiregistrering, træk af data, statistikberegninger, opsætning af lab.skema (BT, FEV1 osv.)
ydereligere forslag til effektivisering af kronikker modellen
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Bilag F: ”Hvad har klinikken fået ud af facilitatorbesøgene?”
alle har været tilfredse med besøgene
anvisninger på måder at komme videre på - løsningsforslag
Arbejde med systematik i for hold til kronikere
At der blev lukket op for et ellers uåbnet kapitel i min karriere som galoche-læge
At der foretår et større registreringsarbejde, der vil øge kvaliteten på visse punkter men også kræve en
god portion tid (der enten skal lægges oveni den almindelige arbejdstid eller "tages fra patienterne")
at sætte patienterne til kronikerkontrol mere sytematisk og fået lavet om på sygpl.arbejdsrutiner
Bedre brug af IT-system og system i diagnosekodning.
Bedre forståelse for organiseringen af behandl. af kron. sgd.
bedre forståelse og benyttelse af Datafangst
Bedre konkrete værktøjer til arbejdsgange
bedre overblik over kronikere og datafangst modul ICP kodninger reduceret vores akutte tider pt finder
at vi giver bedre omsorg service
Bedre struktur
Bedre struktur på de kroniske pt.
Bedre struktur på personalemøder med kaizen
Bedre styr på håndteringen af DM-2
Bedre til ICPC kodning God sparring
begyndt med kodning af diagnoser tilmeldt til datafangst
Bekræftelse af at vi kører godt.
Bekræftelse på velfungerende klinikdrift
Betydeligt "skub" i forhold til at få styr på håndtering af KOL-patienter
bevidstgørelse om visse ydelses problemer med samt datafangst
Blevet mere opmærksom på om vi evt både overbehandle eller underbehandler ptt. Fået focus på at
regelmæssig gennemgå medicinen, følger vi de anbefalede guide-lines til at kontrolere ptt
Blevet opmærksom på nogle nye værktøjer
Brugbarhed af diagnosekodning, bl.a datafangst og der kontrol af behandlingskvalitet i klinikken
Da der er enkelte i klinikken der ikke magter at fastholde ændringer har vi ikke som samlet klinik fuldført
ændringer. Men der er kommet fokus på områder vi andre vil tage fat på.
datafangst for diabetes påbegegymdt en det finesser ved lægesystemet Bedre focus på diabetesbehandlingen
Datafangst implementeret
Der afventes indførelse af nyt lægesystem i klinikken hvorefter det påregnes at en implementering kan
påbegyndes for alvor. Besøgene har givet motivation for at komme i gang
Der er kommet problemløsninger og har givet overblik over datafangstproblematikken.
Det er umådeligt svært at besvare da I ønsker besvarelse efter kun 1 besøg! Vi forventer at facilitatorbesøgene gør det at vi får sat tid af til implementering af de ønskede forandringer. Og hjælp til samme
Det har (atter) fået os til at fokusere på procedurer. Vi er blevet mere "dus" med datafangst.
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Det har været meget stimulerende og vi har fået sat KOL kontrol i fast system. I dag set på DAK-E som vi
vil bruge til at se efter indsatsområder. Vi er begyndt at kode 1/1 2012 i ICPC.
det var en god i gangsætter, nu vi er længere fremme kunne vi bruge et besøg igen
Det var spændende at tale med facilitatoren og få inspiration men det er svært at finde tid og overskud i
hverdagen til at arbejde vidre
Diskussion af muligheder for forbedringer af kronikeromsorg.
Dårlig samvittighed blandet med nogen inspiration
en del information omkring diagnosekodning og datafangst
En fælles forståelse af vores ordinationsmønstre
en god hjælp til at forstå formål og teknisk aktivering.
En god og grundig introduktion og konkrete forslag til hvordan man kan effktivisere klinikdriften i forhold
til diabetes forløb.
en opstramning af rutiner
En understregning af at klinikken mangler en del i opfyldelse af målsætningerne i KOL kontrollerne.
eneste besøg ligge langt tilbage. husker det faktisk ikke
er kommet i gang med diagnosekodning
Er kommet igang med datafangst men arbejder fortsat på at få brugt dataene fra DAK-E
faste rutiner og infkaldelse for type II.satser på lignende fo r Kol..vil mekde mig til øvrige projekter
Fif til brug af forløbsydelse og datafangst- Soloklinik på vej mod kompagniskab, svært at udnytte muligheder
Fik lært at finde hvor vores data ligger og sammenligning med andre. Fik sat mere gang i diagnosekodningen. Havde ved 1. facilitatorbesøg 17%. Ved 2. facilitatorbesøg 3 mdr. senere 93%.
focus på nogen arbejdsgange der vil lette det dgl. arbejde i klinikken
Fokus på arbejdsgange til implementering af og forbedring af årskontroller for diabetes og hypertension.
Således med øget faglighed, øget kvalitet og kvalitetskontrol. Endvidere forebyggelse af utilsigtede hændelser i denne forbindelse.
fokus på Dak-E og alle de skønne data vi kan hente der - da vi diagnose koder over 70% og har gjort længe. Fokus på og sat system på kronikerne
Fokus på et fagområde,vi overvejer hvordan vi skal implementere evt ændringer.
Fokus på faste regelsæt som er skemalagt så det er nemt at kontrollere hvad det er udført/ikke udført
Fokus på ICPC kodning lykkes meget godt. Fokus på at bruge resultater fra datafangst: vanskeligt at finde tid og få prioriteret i en travl hverdag. Opsøgende hjemmebesøg: ej nået heller at tale med facilitator
herom
Fokus på ledelse. Gang i datafangsten.
Fokus på systematik i kronikerkontrol
forslag til organisering af lab. data. datafangst anvendt
Fælles engagering i optimering af kronikerer behandling Og skub i Den rigtige retning af alle i klinikken til
optimering af kronokker behandlingen
fået bekræftet af vi er med helt fremme omkring alle tiltag som man kræver af os
Fået en bedre forståelse for brugen af datafangst og brug af resultaterne.
Fået fokus på behov for optimering og standardisering af diagnosepraksis og udnyttelse af laboratorie-
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data, med henblik på datafangst og kontrol af kroniske sygdomme
Fået fokus på nogle problemer og fået råd til løsningsmuligheder.
Fået forståelse for hvad dataindsamling kan effektivere
Fået indblik i DAK-E, opfølgning af kroniske patienter, hvor der skal sættes ind og omhyggeligheden omkring notering af data
fået lyst til at arbejde videre med diagnosekodning, forløbspakker, rydde op i medicin.
fået mere struktur på vores håndtering af KOL patienter. Kommet lidt i gang med datafangst. Blevet
mere opmærksomme på arbejdsgange og teamwoek
fået mod på at gå videre med KOLpt
Fået mod på sentinel/datafangst og udfører det. Fået inspiration til ændring af procedurer i dagligdagen
for hele klinikken.
Fået sat fokus på datafangst som netop er installeret på klinikken opdateret med nyttige links mv
Fået sat KOL rehabilisering, kontrol og opsporing i system.
Fået tydeliggjort den umulige situation
Fået vejledning i og dermed fået startet datafangst
Fået øjnene op for nogle værktøjer/redskaber, vi med fordel kunne inddrage i bestræbelserne på at højne kvaliteten yderligere
Gennemtænkt procedure om fordeling af arbejdet i praksis. Men pgra sekretærskift kort efter har det
ødelagt en del og vi må begynde forfra.
genveje og brug af sundhed dk + medicin dk + pakkeforløb + forløbbeskrivelser
god hjælp til at etablere struktur
god kollegial støtte og forsøg på at holde standarden. om indførsel af datafangst hjælper i forhold til
tiden jeg inversterer synes tvivlsom
God oplysning om emnet. Facilitator havde ikke kendskab til Medwin, hvilket ville være en fordel iforhold til rådgivning/vejledning.
God oplysning om hvad de nye tiltag betyder for os.
god orientering og inspiration
gode ideer
gode råd og opdatering
Gode tips til at tilrettelægge arbejdsgangene anderledes. Også en anerkendelse af at vi allerede gør de
fleste ting rigtigt godt. Rigtigt godt med sparring far kollega , som kender almen praksis og problemstillingerne her
gode væktøjer til kronikerbehandlingen
Godt for arbejdet at der er klar systematik,oversigten hjælper til at holde fast i at pt. er kontrolleret korrekt, lettere at kontrollere da en del bør udlægges til anden person så jeg ikke behøver at gennemgå alt
ved hver kontrol.
grundig kendskab til og brug af ICPC kodning, kendskab til datafangst øget brug af sundhed.dk
haft et enkelt besøg , skal først nu til starte på datafangst , så besøgt har nok ligget for tidligt.
Highlightning af områder, vi ikke tidligere har set som værende væsentlige for udvikling af praksis
Hjælp til at bruge datafangst til opfølgning af kronikere. Hjælp til systematik og arbejdsfordeling ved
kronikerkontrolerne. Praktiske tips til brug af lægesystem.
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Hjælp til at gribe tingene praktisk an
hjælp til at komme i gang med benyttelse af datafangst
hjælp til at komme i gang med kvalitetssikring i arbejdet i almen praksis, specielt DM og siden KOL
Hjælp til at komme igang med et projekt.
Hjælp til at komme videre i processen trods udefra kommende faktorer, der demotiverer, intern såvel
som eksternt. Eksternt bemærkes især, at Regionerne reelt ikke er interesserede i at financiere aktivitetsudvidelserne. Lighedskampen er derfor aflyst.
Hjælp til datafangstregistrering, årskontroller for diabetes og KOL. Almene spørgsmål blev besvaret
sympatisk og vi fik ros!!!.
Hjælp til diagnosekodning
Hjælp til diagnosekodning og datafangst
Hjælp til fastholdelse af nye procedurer omkring opsporing og kontrol af KOL patienter
hjælp til selvhjælp!
Hvordan de andre gøre
hyggeligt respektfuldt møde
Ideer, inspiration, lyst til forandring og et skub i den rigtige retning
Ikke det helt store. Talte om datafangst, men fik faktisk ikke så meget nyt at vide. Har dog kun haft et
besøg
Ikke det store . Snak om datafangst primært og impl. af dette , samt diskussion af arbejde gange. Facilitator besøgene burde være først næste år
ikke noget
Ikke ret meget, vi have styr på de ting som hun ville tale om, og vidensniveauet i vores praksis var mindst
på højde med hendes. Vi var tidlig i processen, har siden væretvtil lederkursus, og muligvis kunne haft
gavn af organisationskonulentern
Ikke rigtigt noget
ikke specielt meget
Ikke særlig meget, var rimelig på plads !
Ikke så meget da vi ikke havde tilmeldt os datafangst da facilitator var på besøg.
Ikke så meget som vi havde ønsket, gr personaleproblemer bla langtids sygdom mm Arbejder stadig på
ændringer...
Information om nogle muligheder i vores EDB-system, som vi ikke kendte til. Information om mulighed
for ændret arbejdstilrettelæggelse.
Information om nye IT - ting
inspiration
inspiration
Inspiration og ideer til nye arbejdsgange og kvalitetssikring
Inspiration og information, som gør os klar til Datafangst. Pga travlhed dog ikke startet Datafangst endnu, men det forventes inden for 1-2 mrd
Inspiration og motivering til at øge kvalitet
Inspiration og struktur
inspiration samt praktisk hjælp til at få ændringerne implementeret
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inspiration til at få brugt sentinelrapporterne og til at få (lidt) mere styr på KOL pt
Inspiration til at få gjort noget ved systematikken
Inspiration til at få startet op med registrering af diabetes- og KOL-patienter.
Inspiration til at få tilmeldt os og startet på datafangst - foreløbigt kun for diabetes. Få de relevante målbare ting installeret på lab-skema.
Inspiration til datafangst og udnytttelsen deraf. Gode tips til rationalisering. Vi er ikke kommet i gang pga
tekniske systemproblemer
inspiration til implementering af data og brug heraf
Inspiration til nye procedure og revurdering af gamle ditto
Inspirtation til brug af datafangst og inspiration til ledelsen i forhold til 2-dages kursus for lægehusets
medarbejdere, som lige er succesfuldt afsluttet. Dejligt.
intet
iværksar kodning samt forløbsydelse for DM. De øvrige kroniker forløbsydelser måp vente indtil vi bliver
honoreret for det. Det er i k k e ok at kalde det en årskontrol og kun betale 25% af prisen
Ja det var et meget behageligt møde, og det er ikke facilitators skyld at der ikke er sket så meget nyt.
Der bliver mere og mere at lave, og jeg kan knapt følgemed.
Jeg er blevet klar på nogle nødvendige ændringer i mine daglige rutiner. Og har opdaget nogle muligheder for trimning af arbejdet i klinikken
Jeg har fået vejledning i brug af sentinel, jeg har desuden fået besked på hvem der kan hjælpe mig med
nogle konkrete it problemer.
jeg mangler 1 besøg, mere indblik i mit programs, medwins muligheder.
Jeg sidder i solopraksis og det har været meget inspirerende at have en kompentent læge til at sparre
med. Jeg har fået gjort ting i klinikken hurtigere og bedre end hvis jeg ike havde haft facilitatorbesøg. Jeg
kommer til at savne at have facilitatoren i
Kaizen modellen er implementeret samt samarbejdsmmøder på ugentlig basis, hvilket klar har skubbet
til tingene.
Katalysator til at iværksætte beslutning om indførelse af datafangst samt indførelse af guidelines for
opsporing af COLD ptt
katalyseret opstart af programmerne
Kendskab til datafangst og de muligheder der følger med dette
Klar indsigt i proceduren
Klinikken er atypisk da lægen selv er facilitator.
Klinikken har fået fastlagte arbejdsgange i henhold til kontrol af kronikere og dermed større overblik
over denne gruppe
Knap så megt, vi var allerede igan med at implementere forbedringerne.
Kommet i gang med datafangst
kommet i gang med datafangst
Kommet i gang med kronikerforløb (NIDDM)
Kommet igang med datafangst samt at få det indkorporeret i prakis.
Kommet igang med kodning og diabetes forløbsprogram
Kort introduktion til den store meropgave uden tilsvarende ressourcer
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Kun ét besøg, som vi ikke kunne bruge til noget.
lidt inspiration
lidt inspiration + sat tid af til at tænke over hvad vi vil
lidt mere posetivt syn på datafangst
Meget stram DM KOL kontrol
Mere bevidsthed om brug af datafangst generel og især hjertept, hat tilmeldt til fl. Pakker
mere focus på datafangst og hvad vi kan bruge det til
mere fokus på KOl pt og hvordan vi finder dem
mere fokus på kroniske lidelser
Mere fokus på udvalgte områder Faglig sparring
mere struktur i dagligdagen, opdaterer viden mere stuktureret. bedre fordeling af arbejdsopgaverne
modtog god inspiration vedr "forretningsgange , disponering af tid - har dog mødt vanskeligheder vedr
implementering af fmk, kodning og datafangst
Motiveret til at tilslutte mig datafangst
motiveret yderlig for organisering af 3 mdr kroniker kontroller og for opstart af datafangst
nogle arbejdsgange er blevet bedre fx omkring KOL-patienter,men diabetespatienterne er en udfordring.
De kræver meget instruktion og sygeplejske-tid og det er der ikke
Ny tilgang til kontrol af mine patienter med kroniske lidelser.
opdatering af ordningervedr. IT og datafangst .
opfrisket sentil og diagnosekodning
opmuntring og visioner - desværre er mage gode forsætter druknet i tidsnød og overvældende arbejdsbyrde, samt manglede systemskift, som skal udføres inden forår 2013
Opmærksomhed på arbejdsgange .prioriterer diagnose kodninger
Opmærksomhed på hvilke muligheder datafangst tilbyder og hvordan vi optimerer vores/ patientens
udbytter heraf
Opmærksomhed på muligheder ved brug af datafangst. Desuden hjælp til at alle læger i samarbejdspraksis blev klar over Hvad der skal til. Synes ordet Facilitatorordningdækker godt over h ad vi har fået
ud af det.
Opmærksomhed på særlige patientgrupper og praktisk hjælp
opmærksomme på datafangst, kodning mm
opstart på datafangst
OPstramning af procedurer
optimering af kvalitetssikring
Overblik og gennemført skabeloner der har medført øget standardisering i klinikken.
Overblik over hvilke muligheder og fordele der er ved datafangst. Information om implementering. Pga
af langvarig sygdom har jeg ikke fået implementeret datafangst
Overblik, praktiske anvendelige råd
Primært et kig på egne procedurer - og opstramning, hvor det var påkrævet.
rekapitulation og indsigt i bedre procedurer
Relevante råd om mere systematisk opfølgning af pt samt brug af datafangst.
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Stor inspiration af en fantastisk facilitator ovrskuelighed
Struktur
struktur,og viktighed af samstemmede procedure i praksis ,som er en samarbejdspraksis
Strukturering ( vi var selv godt i gang ) af kronikerforløb
Strukturering af data, diagnosekodning og datafangst. Medinddragelse af personalet. Incitament til at
komme videre. Følger op med møder i klinikken.
styr på datafangst
styr på opfølgende hjemmebesøg og diabetes behandling
Større afklaring af hvad der er vores mål og etablering af en strategi for at nå dem.
støtte til at arbejde med datafangst
system på computer og igang sat en proces ang. fordeling af opgaver imellem læge og sygeplejersker
Talt om kodning
tankestof om at gribe ledelsesmæssig ting an anderledes
tilmelding til datafangst - diabetes + KOl kodning af kroniske lidelser lidt mere overskud til struktur
omk. arbejdsopgave fordeling + anvendelse af mail + digital signatur til alle og en del mereTilmelding til dm og kol datafangst og prednisolon En opmærksomhed på at vi i vores samarbejdsprKsis
som har fælles edb system er nødt til at have samme procedure/ fraser for fx dm og kol i blandt andet
laboratorieprogrammet , ellers er det helt uoverskue
Undervisning i DAK-E
Vi arbejder kontinuerligt med udviklingen. Relationen til facilitatorprojektet er relativt beskeden. Den
afsatte tid er meget begrænset; første besøg går udelukkende med at sige "god dag". Det er tidskrævende at involvere folk udefra i egen klinik, da de
Vi bad om facilitatorbesøg fordi det var besluttet at starte datafangst, i håb om at få hjælp til at komme
ud over tærsklen. Jeg ( lægen) har haft meget svært ved at acceptere, at andre skal bestemme, hvordan
jeg arbejder klinisk, - jeg har følt det som e
Vi besluttede at systematisere behandlingen af vores KOL-patienten. Det havde vi gjort under alle omstændigheder.
Vi diagnosekoder alle konsultationer
Vi er begyndt at kode alt, med fornøjelse og ser frem til at bruge datafangst når vi får det igang. Forventer langt bedre styring og kvalitet i kronikerprogrammet.
Vi er blevet bdre til at passe vores diabetes og COLD patienter
Vi er blevet gjort opmærksomme på nye projekter hvor Sentinel kan bruges, ligesom vi har set de funktioner der kan tilbydes på DAK-E hjemmesiden
Vi er blevet gode til at diagnosekode( nogle læger bedre end andre) og vi har nu længe været godt igang
med datafangst. Derudover fik vi ved det sidste besøg instruks i brug af kaizentavle til klinikmøder. Vi har
nu kaizenmøde hver onsdag i 5-10 minutter.
Vi er blevet skubbet igang og fået inspiration til at komme ind på flere brugbare hjemmesider.
Vi er blevt opmærsomme på nogle metoder til at arbejde mere effektivt
Vi er en relativ ung praksis, og vi var i en udvikling, hvor vi havde meget fokus på kronikerbehandling
(T2DM, KOL og hjertekarsygdom). Facilitator hjalp os med at fastholde vores mål og videreudvikle processerne.
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Vi er motiveret til at foretage ændringerne og vil forhåbentlig også gøre det i løbet af efteråret
Vi er startet med datafangst.
Vi fik en god drøftelse af et akut og eksistentielt problem i praksis. Det er siden gået den gale vej (sygdom - arbejdsophør)
Vi fik startet på diagnosekodning af alle patienter, ikke kun kronikerne. Fik os tilmeldt datafangst, fik styr
på KOL-patienterne. Fik styr på Yupac-koderne vedr. KOL.
vi fik stort set blot understreget at vi allerede var godt på vej med at implementere kroniker modeller, vi
synes ikke facilitator ordningen ændrede så meget
Vi følte ikke, der var så meget nyt for os, i forhold til de ting vi talte om.
Vi har afholdt ét besøg med meget sparsomt udbytte og efterfølgende aflyst de øvrige.
Vi har besluttet at evt. ændringer i arbejdsgange, nye projekter og forløbsbeskrivelser skal diskuteres
igennem fra grunden.
Vi har drøftet og fået en fælles holdning til kodning. Der er igangsat forskellige initiativer som øger kodningsprocenten
Vi har fået accellereret en proces vi allerede var i gang med, fået tip til praktiske løsninger
Vi har fået accelreret implementeringsprocessen hurtigere end vi ville have gjort uden facilitator.
Vi har fået et lille spark til at komme igang med nogle ting vi gerne ville igang med.
Vi har fået et meget godt indspark og inspiration til at få udført de aftalte ændringer. Især er det meget
givende, at det er en dygtig praktiserende læge, der kommer som facilitator.
Vi har fået focus på, at vores evne til at implementere ændringer ikke er optimal. Pga fysisk flytning af
praksis i facilitatorforløbet, har der været manglende overskud til implementering af nyt. Vi har lyst til
forandringer, og vi arbejder fortsat på at
Vi har fået hjælp til at komme på datafangst. Vi har fået systematiseret diabetes og KOL kontrollerne.
Fokus på arbejdsdelingsordninger i klinikken. Bruger henvisning til sundhedscenteret mere konsekvent.
Vi har fået hjælp til hvordan vi i klinikken kan holde personalemøder og hvordan vi bedre kan fungere
som ledere i klinikken. Desuden hjulpet os til at få fokus på egne indbyrdes problemstillinger og finde
løsningsmodeller til dette.
Vi har fået indblik i hvad man kan opnå med Datafangst. Vi har fået bedre overblik og systematiseret
kontrollerne af vore kronikerpatienter i praksis
Vi har fået inspiration til udvikling af kronikeromsorgen, bl.a. gennem ideer til systematisk afvikling af
opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre. De nye ideer er endnu ikke færdigudviklet. Vi har fået
bekræftet vores valg af procedurer for en del kon
Vi har fået mod til at indføre datafangst for diabetes og KOL, og husker at bruge ydelse 120 noget mere
Vi har fået sat nogle ønskede ændringer i system. Fået støtte til igangsætning af ændringer. Samt nye
idéer til brug af f.eks. datafangst.
Vi har fået uddybet perspektiverne med datafangst og fået praktisk vejledning i at komme igang
vi har haft 2 besøg hvor vi har talt om datafangst så hvad mener I med facilitatorbesøg?
Vi har haft et enkelt besøg og synes desværre ikke det bidrog med ret meget. Vi havde større viden selv.
Vi har ikke gennemført facilitatorbesøg endnu. Har sat ordningen på pause pga travlhed.
Vi har kun haft et besøg endnu, men det var meget inspirerende, og har givet os tro på at vi nok kan
komme til at bedre magte de store udfordringer vi oplever i vor relativt nystartede praksis. Guld værd!
Vi har kun haft et enkelt besøg. Ikke det store udbytte
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Vi har kun haft et møde endnu , men det gjorde at vi fik et wake up call og nu koder vi alle i klinikken.Vi
synes det er svært, men vi er blevet meget bedre til vores data fangst. Ligeledes skal vi afholde et
husmøde dette fik vi også indført på vores før
Vi har mest snakket kodning og har fået det godt indarbejdet.
Vi har starte med diagnoskode og datafangst
Vi har talt om Soft - som vi siden har brugt. Vi har talt meget om datafangst, og vi er nu tilmeldt og godt
igang.
vi havde fokus på datafangst, vi er begyndt at kode konsekvent, så det er jo en bedrift
Vi kom i gang med kodning og sentinel, og er fortsat i gang med at udbygge kodningen
Vi kom igang med datafangst!
Vi talte om Kontrol af kronikere, specielt KOL, men grundet ejernes barsler er der ikke indført nogen
ændringer i klinikkens kontrol af KOL.
Viden om brown paper. Strukturering af blodprøvebestillingsflow. Viden om datafangst.
Viden om datafangst, benyttelse af det og tilmelding. kronikerforløb
Være mere opsøgende ifht. kronikerne.
væsentlig bedre strukturering og taget tidl. "vaner " op til revision
ændret håndtering af diabetesptt blevet bedre til datafangst
ændring af mødestruktur ideer til fremtiden
øget focus på kronikersygdomme
Øget focus på muligheder for opsporing, bedre udnyttelse af diagnosekodningen, overvejelser vedr.
større grad af fælles "fodslag" med samarbejdskollegaen
Øget kendksab til sundhed.dk Soft. Kommet på en dle kurser
Øget opmærksomhed på kronikerforløb hos personalet
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Bilag G: ”Har I forslag til forbedringer af
facilitatorbesøgene/facilitatorordningen?”
At den respektive facilitator anvender samme program som klinikken
At man allerede ved første besøg har klart indtryk af, hvad det går ud på og hvordan man kan bruge
det. Vi kom først på ved andet besøg, men så gav det os også meget.
bedre forberedt facilitator Hvis muligt kunne facilitator måske kende vores lægedatasystem
Facilitator havde mange emner vi kunne været gået igang med - 2 årlige besøg - gerne koordineret
med PKO - ordningen så man fik samarbejdet med sekundærsektoren ind over
Besøgene er meget korte og bliver derfor lidt overfladiske. Det var godt at der var 3 besøg, da implementering af nye vaner tager op til 6 mdr.
Besøgene var for korte. Svært at nå al det vi gerne ville.
Bliver nemt til snak uden de store endelige ændringer. Hverdagen er for travl til tid til andet end
små ændringer.
De skal planlægges således at hele personalet deltager ellers er det svært at flytte opgaverne
Dem der kommer ud som facilitatorer må forventes at have særlig viden på det aktuelle område
Det er et fint tilbud.
DEt er meget vigtigt at afstemme forventningerne før besøget.
det fungerer fint . Tak
Det har ikke været facilitators skyld der ikke er kommet så meget ud af besøgene. Jeg tror besøgene
er blevet gennemført fordi jeg har presset på og ikke som et ønske fra alle.
det kan ikke gøres bedre, evt et opfølgende besøg om et år
Det kunne være fint med et katalog, hvor man kunne vælge mellem forskellige emner og meget
gerne mulighed for casebaserede sessioner.
Det var rigtig godt med facilitatorbesøg. Det eneste, vi mangler, er nu et besøg til hjælp med,
hvordan vi kan bruge de data,vi får i datafangst. Det kan vi ikke lige selv overskue nu i en travl
praksishverdag.
Det var svært at forstå hvordan skemaerne skulle bruges ved starten, vanskeligt at komme ind i
dem.
Det var til dels vores egen skyld. Der var manglende koordinering mellem os selv og facilitator
Det vi havde som formål blev opfyldt
Een time pr besøg er i underkanten. Halvanden time ville være mere passende
Efter kun 1 besøg - nej. Det er muligt vi har noget på hjerte når besøgene er overstået
En fordel, hvis de kendte vores EDB system og kunne være behjælpelige med at bygge f.ex. lungefunktionstal ind i skema samt ved diabetes hvordan BT, vægt etc. kan bygges ind. For at få hjælp til
det, skal man bede en datakonsulent fra Regionen om at komme
er tilfreds med nuv ordning
Et årligt besøg kunne være fint
Fin ordning som den er.
flere besøg (desværre nåede vi kun 3 og ærger os over at kunne have nået det 4. tilbud også
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flere af samme (kun haft ét)
flere deltagere i de enkelte seancer
flerw besøg og flere fors emner
For mit vedkommende ville jeg måske ønske at være vurderet mere uhjælpelig, hvorved instruktionen kunne være mere pædagoisk enkel. Jeg er aldrig blevet glad for eller ven med de moderne
tidstyve.
formen ok
Forsætte med dem i en kontinuerlig proces, så man kommer videre lidt efter lidt. Optimalt ville nok
være 2 besøg årligt - og gerne af længere varighed = 2 timer!
Fortsat kamp for lighed i sundhed.
fungerer fint
Godt initiativ som vi var glade for - ingen forslag
Havde brug for lidt mere konkret rådgivning målrettet nystartet praksis
Ikke aktuelt
Ikke lige umiddelbart
ikke umiddelbart
Ikke umiddelbart
Ikke umiddelbart - er meget tilfredse
ingen
Ingen, idet besøgerne er funderet meget i vores behov som udgangspunkt
Ingen. Fantastisk tilbud.
Inspirerende møde om klinikdrift, satte gang i tankerne. Mth Datafangst var det frustrerende, at vi
til trods for al hjælp alle steder fra (systemhus, facilitator og datakonsulenter i flere omgange) ikke
kom godt fra start og havde en lang og sej vej mod
Jeg er ikke sikker på det er den rigitge model - og hvor skal pengene tages fra
Jeg er tilhænger af konceptet "basis-konsulenten", som indgangsport til Region og sygehuse. - altså
een navngiven kollega, der er ansvarlig for information og kommunikation til den enkelte praksis
Jeg har oplevet god forberedelse og lydhørhed overfor praksis problemer. Så ingen umiddelbare
forslag til ændringer/forbedringer
Jeg synes det er et fantastisk tilbud til Praksis. Alt for ofte kører vi alle ud af det samme spor ikke
tid til forandringer , fordi det er en travl hverdag. Men netop det at give tid til dette besøg og så fornemme at vi kan faktisk flytte os, det kræver
jeg synes, det fungerer fint
jeg vil gerne have flere besøg
jeg ville have været glad for en liste over, hvor man finder ud af, hvordag datafangst håndteres og
ikke mindst hvordan reglerne for forløbsydelsen er. det har jeg brugt meget tid på at finde.
Kun håb om at den kan fortsætte
Kunne gøres mere konkret i form af en mere direkte indgang til læges konkrete patienter og computersystem + "hands on"
køre indholdet mere konkret og mindre teoretisk det 3. besøg var det bedste.....
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Lægge et besøg når vi er kommet bedre i gang - mulig efter 1/2 år
Længere tidsperspektiv og flere besøg. Forandring tager tid!
man skulle kunne rekvirere en facilitator når man skal ændre arbejdsprocesser i klinikken eller hvis
der er samarbejdsproblemer, facilitator/ computerkonsulent/ medicin konsulent Evt facilitator besøg med større konfrontation, dvs statistik på henvisning
mere konkrete redskaber. Således v datafangst noget materiale. Foreslog at man faciliterede personale instrukser til blodprøvetagning, Bt kontrol etc. Det er tåbeligt vi alle skal lave dem
mere realistisk forhold til de faktiske omstændigheder i en overbelastet praksis
Mere struktur fra både klinik og facilitator
mere strukurering, men samtidig på individuelt niveau
Mere systematisk struktur i besøgene. Gerne sætte mål for hvad praksis skal have nået inden næste
besøg (ved godt det er et tilbud og frivilligt...) Vi var pilotpraksis og derfor lidt "prøveklud".
Mere tid
mindre foredrag. Mere at tage udgangspunkt i, hvor er prakis henne i processen, og hvordan kommer de videre. Gerne som gruppearbejde i stedet for powerpoint show.
Mulighed for flere besøg og hjælp til start på datafangst til dem der er bagud.
Mulighed for fortsat at kunne trække på facilitatorens brede erfaring fra andre praksis og kendskab
til ens egen praksis, ved implemetering af andre procedurer. En slags fast facilitator tilknyttet.
Måske er vi bare godt kørende. Facilitator kunne ihvertfald ikke rigtigt bidrage med noget.
Måske flere opflg besøg
Måske kunne der kobles en ikke-læge på, f.eks. en Lean konsulent eller lign.
Måske lidt for åbne, "svævende" tilbud. Måske nemmere at forberede sig, hvis der blev foreslået
mere specifikke projekter, eller ihvertfald lå forslag herom inden besøgene.
Måske lidt mere struktureret så vi ved præcis hvad vi skal gøre imellem besøgene.
Måske også inddrage økonomi. Behov for støtte, når kvalitetsordning skal indføres.
Måske vil det være en fordel at vi som klinik forbereder os bedre inden det 1. ste besøg
nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
nej
Nej
Nej
Nej
nej
nej
nej
Nej
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Nej
nej
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Nej - de har været glimrende, sjove og inspirerende
Nej - der er en bred vifte af muligheder, som man kan vælge imellem
Nej - det var rigtig fint og inspirerende.
Nej - ikke umiddelbart
Nej - men gerne tilbydes flere besøg til andre problemstillinger.
Nej veltilrettelagt ,og med mange brugbare løsninger
Nej de var fine.
nej det var rigtig godt!
nej egentlig ikke-det er en kollega.
nej ikke aktuelt
Nej ikke på nuværende tidspunkt
Nej! Det fungerede fint!
Nej, besøgene fungerede fint
Nej, egentlig ikke, men gerne flere besøg, det var ganske underholdende
nej, meget kompetent hjælp.
nej.
Nej.
Nej. Det har været velfungerende og bør fortsætte på samme måde.
Nej. Synes det er fint med opstramning og fokus på de enkelte ting. Glæder mig til at se hvor datafangsten kan komme mig til gav ved det sidste facilitatorbesøg. Føler at jeg er blevet endnu mere
focuceret på arbejdsgange, men havde ikke taget imod tilbud
Nu har der været en runde med besøg - og jeg tænker at det kunne hjælpe ved valg af emner, at have
et katalog hvor alle de emner der er blevet behandlet og måske også nogle af de resultater de har
givet, var listet op. Det vil kunne inspirere til emner ma
næ
næ
næh
ordningen OK, men kniber med tiden i hverdagen til at implementere ideerne
rigtig god ordning men evt suppleret med f orberedende brev med strukturerede overvejelser så tid
udnyttes maximalt under besøgene
spild af tid
Synes de fungerede meget godt. Velforberedt facilitator.
tiden må gerne styres lidt mere. Lidt mere styring af hvem der gør hvad i praksis.
Tilbuddet er fint.
Tåler nok ikke gentagelse
Udbredes over flere emner
umidelbart ikke
ved ikke
Vedrørende datafangst.fandt først ud af efter besøg at der er et søgefelt vedr datafangst på mit system Ganglion : Termer. Det ville have været rart at dette var præsenteret ved facilitatorbesøgene.
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Vi er fx blevet lovet tilbageringning vedr besøg af konsulenter vedr. ledelse/møder, dette ikke sket!
Vi havde behov for hjælp til implementering af Datafangst. Vi har i højere grad behov for meget
håndfast teknisk og praktisk hjælp, frem for den lidt overordnede og ikke teknisk specifikke hjælp,
som facilitator kunne yde. Såfremt det tekniske havde været
Vi kunne nok have nøjedes med to besøg.
Vi mangler fortsat 1 besøg, men synes det er godt med flere besøg, så der kan følges op.
Vi synes ikke det var fordelagtigt at have personalet med til mødet, da det meget handlede om ledelses-fif og en del om sammenhæng med økonomien. Det mener vi ikke vi skal diskutere med personalet , før ledelsen selv har haft mulighed for at have fælles f
Vi vil gerne være med i en evt "anden" omgang med nye emner i Datafangst,
Vi vil ønske ordningen bliver mere permanent, f.eks. fast mindst hvert ½ år og gerne den samme
facilitator.
Vi ville gerne kunne aftale flere besøg, evt. med lidt længere intervaller. Der er mange kommende
projekter der venter :-)
vil gerne have opflg. , når det tidl nævnte er implementeret og fungerer
Vil gerne kunne gøre brug af ordningen i andre sammenhænge fremover og ikke kun et begrænset
antal gange.
virker fint som det er.
Vores erfaringer er meget atypiske. Men vi havde stor glæde af facilitatorens empati og professionalisme.
Væsentligt større fornemmelse for stedets ønsker og behov
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Bilag H: Illustration med eksempler på besøg i to observerede klinikker
Som illustration af de observerede besøg er besøgsrækken for to udvalgte klinikker beskrevet i det
følgende. De to beskrivelser er taget med for at give læseren en oplevelse af hvordan møderne kan
forløbe. Variationerne mellem de observerede klinikker gør dog, at det ikke er muligt at beskrive
det typiske forløb eller at gruppere klinikkerne i kategorier. De to udvalgte eksempler er således
ikke illustrationer af hverken det typiske besøg eller eksempler på to hovedvarianter af besøg. De to
beskrivelser er derimod taget med, da de illustrerer besøg med fokus på henholdsvis konkrete emner
som datafangst og SOFT i den ene klinik og arbejdsgange i den anden klinik.

Klinik 1
Klinikken er en samarbejdspraksis bestående af en solopraksis og en kompagniskabspraksis. De
deler lokaler og to sekretærer.
1. besøg
Til stede er to læger (en ældre læge og en yngre nynedsat læge). En tredje læge har forfald. Der er
desuden en uddannelseslæge og to medicinstuderende, to sekretærer.
Mødet er 10 minutter forsinket. På grund af misforståelse og en travl formiddag har de ikke nået at
spise frokost. Sekretærerne har stillet frokost frem, men den ene læge beslutter, at maden skal fjernes, og at de skal vente med at spise til efter mødet.
Facilitator starter med at takke for, at hun måtte komme. Hun fortæller, at hun ud fra de spørgeskemaer, de har besvaret, har dannet sig et billede af deres praksis og lavet en dagsorden, som hun derefter viser dem. Hun præsenterer kort sin egen baggrund, sin interesse for kronikerområdet, og fortæller, at facilitatorerne har været gennem et tre måneders uddannelsesforløb.
Facilitator fortæller, at første punkt på dagsordenen er forventningsafstemning, og at hun af planlægningsspørgeskemaet kan se, at de ikke har bedt om at tale om et specifikt emne. Hun understreger, at der er mange klinikker, der ikke har skrevet et emne for besøget, idet de ikke ved, hvad facilitatorerne kan bruges til. Hun fortæller, at hun derfor undervejs skal høre deres input, og hvad de
gerne vil høre mere om. Den ældre læges telefon ringer, og han forlader lokalet for at tale i telefon.
Facilitator beskriver kort omfanget af kronisk sygdom og facilitatorordningen ud fra en række slides
vist på projektor på væggen. Facilitator viser dem spiralringbindene med forløbsprogrammerne og
fortæller, at de også findes elektronisk. Hun fortæller, at nogle læger har læst dem, mens andre ikke
har, og hun spørger, om de i denne klinik kender forløbsprogrammerne. Den yngre læge svarer, at
han kun kender forløbsprogrammet for demens og ikke finder det anvendeligt. Der tales ikke mere
om hans oplevelse, men facilitator fortæller kort, at de er baggrunden for facilitatorordningen, og at
forløbsprogrammerne beskriver struktur, samarbejde og optimering af behandling. Facilitator beskriver herefter facilitatorordningens succeskriterium: at klinikken opstiller mål og arbejde målrettet
hen imod dem, samt at det er en succes, hvis målet nås. Den anden læge kommer tilbage efter cirka
fire minutter. Hans fravær italesættes ikke.
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De taler herefter på facilitators initiativ om forskellige emner. Facilitator spørger til datafangst. Den
yngre læge fortæller, at han er i gang med at tilmelde sig, at han for noget tid siden har modtaget en
mail, men ikke har aktiveret det. Den anden læge er ikke i gang. Facilitator fortæller herefter, at hun
har noget med om forløbsprogrammerne og viser nogle få PowerPoint slides. Hun læser kort formålet med forløbsprogrammerne op. Den yngre læge spørger til, hvorvidt det er nationalt eller kun
Region Hovedstaden, og de taler lidt herom. Facilitator fortæller kort om forløbsprogrammerne, og
at almen praksis har været med til at udvikle dem. Hun fortæller, at et centralt element er stratificering, og fortæller kort hvad stratificering betyder, og hvad der indgår, at de skal lave årskontroller,
samt at almen praksis’ rolle er at diagnosticere, stratificere, behandle, være tovholder og være proaktiv. Facilitator kommer ind på, at der er klinikker, der ikke diagnosticerer deres KOL-patienter
korrekt og understreger, at det ikke er noget at være skamfuld over. Hun spørger om de selv laver
spirometri-undersøgelser ved KOL, hvilket den ældre læge svarer, at de gør. Den yngre læge fortæller, at det er et område, de arbejder med. Facilitator fortæller om sin egen praksis, og om hvordan
hun selv og andre læger ofte har haft mindre fokus på KOL. Hun understreger, at de ikke adskiller
sig fra andre klinikker.
Facilitator spørger til deres tanker om rollen som tovholder og dét at være proaktiv. Den yngre læge
fortæller, at da han lige er startet, har han ikke gjort så meget på dette område. Facilitator fortæller
om sine egne oplevelser, og de taler om, hvordan lægen tidligere ikke måtte være proaktiv og opsøge patienterne. Den ældre læge beskriver, at han oplever det samme. Facilitator spørger, om de giver patienten tid til den næste kontrol. Den yngre læge svarer, at det gør han ikke, men at han har
tænkt på det. Han spørger den ældre læge, hvad han gør, og han fortæller, at han heller ikke giver
tider fra gang til gang. Facilitator fortæller, at der er meget at vinde, hvis de gør det. Hun understreger samtidig, at hun ikke spørger for at være kontrollant.
Facilitator viser og forklarer en stratificeringsfigur for henholdsvis diabetes og KOL. Uddannelseslægen spørger ind til nogle af kriterierne. Facilitator spørger, om de ved KOL-stratificering benytter
MRC-skalaen. Den yngre læge svarer, at han kender den, men ikke bruger den systematisk, og den
ældre læge svarer ikke.
Facilitator vil som afrunding af forløbsprogrammerne tale om, hvordan man finder vejen til de
kommunale tilbud og spørger, om de kender SOFT-portalen. Den yngre læge svarer, at han kender
den. Facilitator spørger, om personalet kender den, og nogle svarer, at de har hørt om den, andre at
de kender den. Den ældre læge kender den ikke. Den yngre læge fortæller, at han ikke bruger den så
meget, fordi den er diagnosebaseret, og fordi de ikke er kommet i gang med at diagnosekode deres
patienter. Facilitator fortæller, at det ikke kun er diagnosebaseret. Den yngre læge har forstået, at
det er bedst, hvis der er en diagnosekode. Facilitator fortæller, at i Københavns Kommune, hvor
denne praksis hører hjemme, er SOFT-portalen fantastisk på grund af de mange tilbud. Den ældre
læge nævner, at de godt kender deres sundhedscenter. Facilitator siger, at hun gerne vil vise nogle
slides om SOFT-portalen. Klinikken svarer ikke herpå. Facilitator introducerer SOFT-portalen,
hvordan man kommer ind, og hvor der klikkes på hjemmesiden. Hun viser tilbuddene i kommunen,
dels den diagnosebaserede del, og dels de generelle tilbud om kost og træning. Hun læser angående
KOL, hvilke krav der er til henvisning. Uddannelseslægen nævner, at hun synes de henviser mange
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patienter til deres sundhedscenter, og den ældre læge kommer ind på, at der ikke kan henvises til
andre bydeles sundhedscentre, og de taler kort herom. Den yngre læge nævner, at hvis der diagnosekodes, kan man komme direkte ind og se, hvad der findes ved den givne diagnose, og facilitator
siger, at det er korrekt, at der er linkportalen, og at de kan få meget ud af det, når de begynder at
diagnosekode. De taler ikke mere herom.
Cirka 25 minutter inde i mødet opsummerer facilitator kort, hvilke emner de har talt om og spørger
herefter klinikken, hvad de har lyst til at bruge resten af tiden til. Hun nævner, at hun har skrevet op,
at de kunne gå videre mere specifikt med KOL, men at hun også kan tage ICPC-kodning eller datafangst. Hun vil gerne høre, hvad de tænker. Den yngre læge svarer, at han godt kunne tænke sig at
bruge besøgene som afsæt til at komme i gang med at diagnosekode, og han vil gerne høre mere om
datafangst. Facilitator nævner, at hun kunne se af spørgeskemaet, at de slet ikke koder. Den yngre
læge beskriver deres journalopsætning, hvor det er fortløbende, og at han gerne så, at de fremover
kodede hver konsultation. Den ældre læge nævner, at han er interesseret i at kode de kroniske sygdomme. Facilitator beskriver, hvilke ting der skal kodes i henhold til overenskomsten. Hun beskriver, at deres journalform er ”køkkenrullejournalen”, og hun nævner nogle grunde til, at hun formoder, at de har gjort det sådan. Den ældre læge siger, at han synes, det giver bedre overblik, og facilitator spørger, om de ved, at systemet via genvejstasten ”F6” kan skifte mellem den fortløbende og
den diagnosekodede opsætning, hvilket de ikke var klar over. Facilitator fortæller, at det for hende
var en tilvænning i starten.
Facilitator fortæller, at fordelen ved at diagnosekode og strukturere journalen herefter er, at de får et
bedre overblik og har mulighed for at søge efter alt om patienten i forhold til en given diagnose.
Sekretæren stiller et opklarende spørgsmål, som den yngre læge svarer på. Den yngre læge og sekretæren taler internt om mulighederne ved dette system. Uddannelseslægen spørger til muligheden
for flere koder per konsultation. Facilitator svarer herpå, og den yngre læge kommenterer ligeledes
med muligheder.
Facilitator siger, at hun af spørgeskemaet kan se, at de har lægesystemet MedWin og spørger, om de
ved, at der er profiler for KOL og diabetes i laboratorieskemaet. Den yngre læge siger, at han så
småt er begyndt at bruge dem, da det jo skal gøres i forhold til datafangst. Facilitator nævner, at det
er rigtigt, at det skal gøres i forhold til datafangst, men at det også kan bruges, inden de får datafangst, som en huskeliste ved kontrolkonsultationerne. Facilitator spørger om uddannelseslægen
kender profilerne, hvilket hun ikke gør, og facilitator anbefaler, at hun kigger på det, da det giver
god mening.
Facilitator siger herefter, at hun hører, at de gerne vil se mere på datafangst og spørger, om det er
rigtigt forstået. Det vil de gerne. De taler kort om tilmeldelsesstatus for den yngre læge, og at han
mangler at besvare en mail fra DAK-E og kontakte deres systemhus. Facilitator spørger, om de har
set på demo-versionen på DAK-E, hvilket ingen af dem har. Hun opfordrer dem til at se på den.
Facilitator prøver at komme på internettet via et medbragt trådløst netværk, men det lykkes ikke, og
i stedet vises en række PowerPoint slides. Hun viser, hvilke rapporter der kan trækkes ud af datafangst og fortæller, at data hentes fra laboratorieskemaet og understreger, at det derfor skal være sat
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korrekt op. Hun fortæller, at det er noget systemhuset skal hjælpe med. Hun nævner, at hvert data
skal have en IUPAC-kode og fortæller, at de gange hun har hørt, at klinikker har haft problemer
med datafangst, skyldes det fejl i disse koder. Hun nævner i den forbindelse regionens datakonsulenter og superbrugere på de enkelte lægesystemer, som kan kontaktes, hvis der er problemer. Facilitator gennemgår de parametre, der er i rapporten for KOL. Den yngre læge spørger til kriteriet om,
at der skal kodes en vis procentdel, og hvordan dette registreres. Facilitator kan ikke besvare
spørgsmålet. Facilitator fortæller om muligheden for at sortere kolonnerne i rapporten efter de dårligste værdier. Det kan ikke vises på PowerPoint-slides, men hun fortæller, at de kan se det i demoen. Hun fortæller, hvordan sorteringsmuligheden kan bruges til at give et overblik og opmærksomhed på, hvilke patienter de skal bruge deres energi på. Den yngre læge spørger, om man også kan se
anbefalingerne for de forskellige parametre i skemaet. Det mener facilitator ikke man kan, men at
man i stedet skal se i vejledningerne på området. Den yngre læge synes at have hørt om muligheden, og facilitator svarer, at hun er ham svar skyldig. Facilitator anbefaler, at de ved de patienter,
der mangler årskontrol, skriver et brev, og foreslår, at de bestiller en tid. De ser herefter kort på rapporten om diabetes på et PowerPoint. Den ældre læge spørger ind til, hvordan data overføres ved
lægeskrift. Facilitator mener ikke data overføres, men at der arbejdes på det. Seancen om datafangst
varer cirka 14 minutter.
Facilitator siger afslutningsvis, at tiden er ved at være gået, at hun vil høre om det har givet mening
for dem, om de har nogle tanker om, hvad de fremadrettet vil arbejde med, og hvorvidt det skal udløse, at hun kommer igen. Hun fortæller, at der er mulighed for at få tre besøg. Der er et øjebliks
tavshed. Den ældre læge svarer, at han tænker, at de skal have fokus på at kode KOL og diabetes,
og den yngre læge samstemmer og tilføjer, at de også kan starte med at bruge profilerne i laboratorieskemaet. Facilitator konkluderer, at deres mål er at kode KOL og diabetes og bruge profiler. Den
yngre læge er enig og tilføjer, at de vil gå væk fra den fortløbende journal. Sekretæren spørger opklarende, om de så fra nu af skal lave ny kontakt hver gang. De taler kort om, at de internt skal finde
ud af, hvad der skal kodes.
Facilitator spørger om de kan lave en aftale om, at hun kommer igen. Den yngre læge svarer, at de
gerne vil have flere besøg, og den ældre læge samstemmer. De finder en dato for næste besøg, men
de taler ikke om, hvad næste møde skal handle om.
De går ud til klinikkens computer, og facilitator viser kort profilerne i laboratorieskemaet i deres
lægesystem. Hun fortæller, at de parametre, der står her, er det, der skal med i en årskontrol – og
også er det, der senere skal bruges i forhold til datafangst. Der er herefter lidt småsnak, og facilitator
siger farvel og tak for i dag.
Der er ingen, der har taget noter undervejs på mødet. Det virker til at være den yngre læge, der har
valgt, at de skal deltage i projektet. Den ældre læge er ikke verbalt særligt deltagende i mødet. Han
kommenterer kun få gange og svarer ikke på facilitators spørgsmål, medmindre han bliver spurgt
direkte. Sekretærerne deltager generelt ikke i mødet og spørges kun enkelte gange direkte.
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2. besøg
Til stede er den yngre læge, to sekretærer, en lægevikar og en uddannelseslæge. De to sidste var
ikke med ved første besøg. Den ældre læge fra sidst er der ikke.
Mødet startes, men der er problemer med projektoren, og de ender med at sidde og se PowerPoints
på facilitators computer. Mødet bliver 10 minutter forsinket.
Besøget har været udskudt to gange. Det første besøg afholdtes for 6 måneder siden. Lægen har
mailet med facilitator inden besøget, og de har aftalt, at dette møde skal handle om tilmelding til
datafangst med fokus på, hvordan det rent praktisk gøres, således at sekretærerne kan overtage opgaven.
Lægen fortæller, at de siden sidst har droppet den fortløbende journal, hvilket er gået godt, at de er
begyndt at kode KOL og diabetes. Facilitator spørger om de andre har nogen kommentarer til det.
De synes også det er gået godt. I forhold til kodning spørger hun dem alle direkte om koder, og
hvordan det går. Den yngre læge spørger til kravet om at der skal kodes 70%, og de taler om, hvorvidt telefonkontakter skal kodes. Facilitator siger, at det er godt, de er kommet så godt i gang med
kodning, da det er vigtigt for at komme i gang med datafangst.
Facilitator kommer ind på, at den næste opgave, de aftalte ved sidste besøg, var, at de skulle tilmeldes datafangst, og at hun af mailkontakten med den yngre læge kan forstå, at det har de ikke fået
gjort. Den yngre læge har i mailen lagt op til at tale om, hvad sekretærerne kunne gøre i forbindelse
med tilmelding til datafangst. Facilitator spørger lidt ind til dette, og lægen svarer, at han ikke har
fået det prioriteret, og ved at lægge det over til sekretærerne ved han, at det bliver gjort. Facilitator
spørger sekretærerne, hvad de tænker om det, og de svarer begge, at det vil de gerne påtage sig.
Den yngre læge fortæller, at han har tilmeldt sig på DAK-E for længe siden, men ikke kommet videre, og de taler om, hvem der har ansvar for at tilmelde de to øvrige læger. Facilitator skriver navnene ned på den sekretær, der har ansvar for at få tilmeldt. Facilitator spørger, om den yngre læge
har kontaktet systemhuset, hvilket han ikke har. Facilitatoren gennemgå herefter ud fra en række
PowerPoints, hvordan de helt konkret kommer i gang og lover at sende det til dem på mail efter
besøget.
Facilitator fortæller om tilmelding, kontakt til systemhuset, hvorvidt deres datalinje er tilstrækkelig,
samt at systemhuset skal opsætte og afprøve laboratorieskemaet og teste, om IUPAC-koderne er i
orden. Facilitator understreger, at hvis der efterfølgende er problemer, er det DAK-E og systemhuset, der skal løse det, og at de som klinik ikke selv skal stå med problemerne.
Facilitator siger, at de skal begynde at vænne sig til at bruge laboratorieskemaet og spørger, om de
bruger profilerne i laboratorieskemaet. De fortæller, at de kender dem. Facilitator siger, at de eventuelt kan se på KOL og diabetes profilerne i deres system senere, idet det fremgår af profilerne,
hvad der skal med i en årskontrol.
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Facilitator spørger, om de bruger sekretærerne i forbindelse med konsultationer, og om det var noget, de kunne forestille sig at gøre. Lægen fortæller, at det gør de ikke, og han ved ikke, hvordan det
bliver fremover, da det ikke er sygeplejersker, men sekretærer. Facilitator fortæller om fordelene
ved at inddrage klinikpersonalet, også selvom det ikke er sygeplejersker, og lægen synes, det giver
god mening, men giver udtryk for, at de mangler lokaler, hvis det skal være muligt.
Den yngre læge spørger, hvorvidt man selv kan oprette parametre i laboratorskemaet som passer til
IUPAC-koderne. Han fortæller, at han tidligere har forsøgt og finder det besværligt. Facilitator siger, at det kan gøres, men ikke er nemt. Hun nævner kort, at det er i ”vedligeholdelsesfunktionen”,
og at parametrene skal klikkes af.
En sekretær spørger, om data kun registreres fra laboratorieskemaet fra det tidspunkt, de er tilmeldt.
Facilitator svarer, at det hedder sig, at det er sådan, men at hun har oplevet, at der var noget fra tidligere, og derfor er hende svar skyldig. Den yngre læge spørger, om profilerne også kan bruges ved
en kvartalskontrol. Facilitator svarer, at den ikke kan skelne, og at de blot skal udfylde det, de beslutter skal være ved en kvartalskontrol.
Facilitator går tilbage til datafangst og fortæller, hvilke sygdomme (kaldet projekter) de kan tilmelde sig, og konkret hvordan man tilmelder sig projekterne. Hun anbefaler, at de vælger få ad gangen.
Hun kommer ind på fordelen ved at være tilmeldt og nævner, at det kan bruges til at huske at lave
årskontrol, især hvis patienten har flere diagnoser. Facilitator viser et pop-up skema for diabetes og
gennemgår, hvad der skal udfyldes. De taler om, at hvis man tilmeldes diabetes-projektet, så tilmeldes man også forløbsydelsen for diabetes, og hvad det indbefatter. Facilitator fortæller, at der kan
tages ekstra ydelser. Den yngre læge spørger, om data udveksles mellem pop-up og profilerne i laboratorieskemaet, hvilke facilitator fortæller, at det ikke gør. Lægevikaren spørger, om den minder
om årskontrol, også hvis patienten kommer med andre problemer. Facilitator fortæller, at den kun
kommer frem, når diagnosekoden skrives.
Facilitator afrunder med at vise, hvor på DAK-E’s hjemmeside de finder tilmeldingssedlen, hvordan
tilmeldingssedlen ser ud, og hvad der skal udfyldes. Facilitator siger, at hun vil fortsætte med vise,
hvordan de kan se deres kvalitetsdata og spørger, hvor mange der har set det før. Den yngre læge
svarer, at de vist stort set alle sammen har set det. Sekretærerne er dog lidt i tvivl om, hvorvidt de
har set det. Facilitator viser, hvordan man kan se, om patienterne har været til årskontrol, og viser
muligheden for at sortere kolonnerne, således at de patienser med dårligste værdier ligger øverst.
Lægen spørger ind til kodning i forbindelse med udskrivning fra hospitalet og nogle udfordringer i
omkodningen fra hospitalets ICD10 til ICPC-kodning. Facilitator svarer, at det skulle konverteres
automatisk, men at der kan være mangler. Hun har ikke oplevet det konkrete problem, som lægen
skitserer. Facilitator går tilbage til rapporterne med kvalitetsdata og fortsætter med at vise muligheden for at sortere kolonnerne i forhold til værdierne. Facilitator lægger op til, at der laves udtræk
hvert halve år, og at de tager op på personalemøde, hvilke patienter der skal indkaldes. Den yngre
læge spørger, hvad der sker, hvis patienten dør. Facilitator siger grinende, at han stiller nogle dejlige
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spørgsmål, men at hun ikke kan svare på det. Hun fortæller, at hun ikke har oplevet det, men heller
ikke selv har haft systemet så længe.
Lægevikaren spørger til muligheden for at se på vaccinationer, da han har set det i en anden klinik.
Facilitator viser, hvordan man gør. De taler lidt om, hvorvidt muligheden for at se vaccinationerne
afhænger af, om de har kodet en vis andel af deres kontakter. Det mener facilitator ikke, det gør.
Lægevikaren siger, at det burde det heller ikke, når det trækkes automatisk fra ydelserne, mens den
yngre læge taler om, at der jo også er elementer, der er lagt ind som en bonus for at motivere til
brug af systemet.
Facilitator spørger: ”Hvad siger I til det?” De synes, at det er spændende. Den ældre læges sekretær
synes, at det kunne give hende selv nogle spændende opgaver, hvis nogle kontroller og samtaler
skulle være hos hende. Facilitator spørger om, hvor meget de taler om det i fællesskab, og de svarer,
at de kun har talt meget lidt om det. Facilitator spørger, om hun må spørge direkte om, hvorfor den
ældre læge ikke er med til mødet. Hun får en kort forklaring. Den yngre læge fortæller, at de har
prøvet at tilpasse mødetidspunktet, men at den ældre læge meldte afbud dagen før.
Den yngre læge har tidligere fortalt, at de skulle have en ny datalinje for at kunne komme på datafangst. Facilitator spørger, om der er nogle udfordringer i den forbindelse i forhold til økonomi, når
de er to praksis. Det mener den yngre læge ikke, at der vil være.
Facilitator siger afrundende, at de ikke kan nå mere om dette emne. Hun spørger om de kender forløbsprogrammerne for KOL og diabetes og viser dem spiralringbindene. Lægen siger, at han ikke
har læst dem, idet han synes, at den første han læste var håbløs. Facilitator taler ikke mere herom,
men spørger, om de kender til hjertepakkerne, hvilket den yngre læge svarer ja til. Facilitator fortæller helt kort, at de skal huske at skrive ”hjertepakke” ved henvisning – og siger derefter, at det blot
lige var en sidebemærkning.
Facilitator spørger, om de ønsker et nyt besøg, og dertil svarer den yngre læge, at det vil de gerne.
De taler ikke om, hvad mødet skal omhandle, men facilitator lægger op til, at de lægger mødet i
forhold til, hvornår de forventer at være i gang med datafangst.
Der tages ingen noter undervejs på mødet.
3. besøg
Tilstede er alle tre læger, lægevikaren, to nye uddannelseslæger og sekretærerne.
Mødet starter med, at den yngre læge beder facilitator om en kort introduktion, da der er flere nye
med til mødet. Facilitator opridser kort facilitatorordningen. Hun fortæller, at de sidst havde en
konkret gennemgang af datafangst og opsummerer, at de aftalte, at de skulle tilmeldes datafangst og
1-2 projekter.
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Facilitator fortæller, at hun havde talt med den yngre læge aftenen før dette besøg og kan forstå, at
de ikke er kommet på datafangst. Hun understreger, at hun ikke vil krydsforhøre dem, men alligevel
er nysgerrig på, hvad barriererne har været for ikke at være kommet videre med datafangst. Den
yngre læge fortæller, at deres maskinel ikke kunne klare det, at de skal have nye kabler og en hurtigere forbindelse. Deres IT-mand har endvidere været syg en periode, men er så småt gået i gang
med at lægge kabler. Han fortæller, at deres målsætning om datafangst er intakt. Den ældre læge
tilføjer, at IT-manden er i gang.
Facilitator spørger, om de andre har nogen kommentarer. Ingen kommenterer videre på dette emne.
Den tredje læge, som ikke har deltaget i de øvrige besøg, fortæller, at de nu diagnosekoder, og at
han mener, at det skyldes de besøg, de øvrige i klinikken har haft med hende. Han fortæller, at han
stort set koder det hele. Facilitator svarer, at det er ”super”. Den yngre læge nævner, at det var målsætningen til andet besøg, og at det er fuldført, samt at den fortløbende journal er afskaffet. De er
desuden gået i gang med at se på, hvad personalet skal lave i forbindelse med årskontrol.
Facilitator siger, at det er godt for deres egen skyld, at de er så langt med at kode, så de får det fulde
udbytte af datafangst fra den første dag, de kommer på. Hun spørger, om de er bevidste om, at de
skal skrive så mange værdier i laboratorieskemaet som muligt; også de bløde værdier som eksempelvis blodtryk. Den yngre læge svarer, at de er gået i gang, og den anden ældre læge siger, at de er
bevidste om, at der skal strammes lidt op.
Facilitator spørger, om der er nogen, der har flere kommentarer. Der er ingen, der siger noget. Facilitator spørger den ældre læge, om hun må være fræk og spørge til hans kodning. Han svarer, at han
ikke synes, det er noget problem, og at han koder det meste. Den yngre læge kommenterer, at han
mener, at de alle koder ret meget.
Facilitator fortæller, at den yngre læge ved deres tidligere samtale har bedt om, at hun fortæller om
SOFT-portalen og sundhed.dk. Hun viser sundhed.dk via internettet på klinikkens computer og den
medbragte projektor op på væggen, således at alle kan se. De er nu otte minutter inde i besøget.
Facilitator spørger om de alle har været inde på siden. Den ældre læge svarer, at han har, og andre
svarer, at de har været på siden i forbindelse med tidligere ansættelser andre steder. Facilitator viser,
hvordan man kommer ind på siden, og hvor der skal klikkes. Hun nævner blandt andet, at der på
siden er forløbsbeskrivelser og pakkeforløb. Facilitator spørger, om der er noget specifikt, de vil
tale om, og den yngre læge svarer: linkportalen, pakkeforløb og forløbsbeskrivelser.
Facilitator fortæller, at forløbsbeskrivelserne omhandler håndtering af en given lidelse og er lavet af
de specialespecifikke selskaber og en praksiskoordinator. Hun viser flere forskellige specifikke forløbsbeskrivelser og fortæller, at det vigtigste er at vide, at de er der, og hvordan de kan findes. De
taler om dele af det konkrete indhold i beskrivelserne, facilitator læser lidt op, og to af lægerne giver udtryk for, at det er rigtig godt, at det er der. Facilitator siger, at hun synes, det er en rigtig god
og overskuelig side. Én spørger, om disse beskrivelser var det tidligere PKO-nyt, og facilitator svarer, at det er det. Dette er første gang, at andre end de to læger siger noget. To af lægerne virker
meget interesserede, de andre siger ikke noget, men ser med på det, der vises. De kommer i forbin-
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delse med en beskrivelse ind på praksis i forhold til mistanke om melanom, den anden ældre læge
fortæller, hvordan han gør, og facilitator kommenterer herpå. Den yngre læge beder facilitator se i
toppen af siden efter en printfunktion. De finder den i fællesskab, og den yngre læge foreslår, at
siden dermed kan udleveres til patienterne.
Facilitator fortæller videre, at de også kan finde pakkeforløbene på denne side. Hun spørger, om de
bruger hjertepakkerne, og viser dem kort de fire typer hjertepakker. Den ældre læge svarer, at han
ikke bruger dem. Hans telefon ringer, og han går kort ud og svarer. De andre diskuterer hjertepakkerne. Facilitator siger, at meningen er, at de skal bruge og være bevidste om hjertepakkerne. Den
yngre læge beder om ,at de ser pakken for ustabil angina pectoris. De læser indholdet sammen og
taler om, at det ikke giver mening at kalde det pakkeforløb, da det er en akut indlæggelse. Den ældre læge kommer ind igen. Facilitator understreger, at man skal skrive ”pakkeforløb”, men siger
desuden, at hun heller ikke synes, at det giver mening, at de ikke på hospitalet kan skrive ”hjertepakke” ved patienten.
Facilitator fortæller, at hjertepakkerne er koblet til forløbsprogrammet for hjertekarsygdom. Den
yngre læge giver udtryk for, at han synes, at det giver mening med hjertepakker for de øvrige hjertesygdomme, men ikke for ustabil angina. De taler lidt om, at det måske skyldes forskellige muligheder og faciliteter i de forskellige regioner. Facilitator siger, at hun synes, det er mærkeligt, at hvis
hun ikke skriver ”hjertepakke”, så kommer patienten nederst i bunken.
Lægevikaren spørger, om ”psykiatripakkerne” ikke også burde stå samme sted på siden. Hun spørger, om det er fordi de ikke har valgt tilbud i Region Hovedstaden, men facilitator svarer, at de er
inde under Region Hovedstaden. De klikker lidt rundt på siden. Lægevikaren fortæller, at ”psykiatripakkerne” var der sidste gang, hun var på siden, og spørger, om det afhænger af, hvordan man
logger sig på. Den yngre læge spørger hende, hvorvidt det var på den nye eller gamle hjemmeside,
hvortil hun svarer, at det var på den nye. Facilitator siger, at det kan hun ikke lige svare på, og i
fællesskab klikkes lidt rundt, og de finder den rette vej, hvorefter også denne pakke kommer frem.
Facilitator går herefter videre og viser SOFT-portalen. Hun spørger, om de kender tilbuddene i
sundhedscentret. Den ældre læge svarer, at det gør de. Facilitator spørger, om de bruger sundhedscentret. Den ældre læge svarer, at han spørger patienterne, om de har lyst. Facilitator spørger, hvad
de andre gør. Den yngre læge svarer, at han bruger det, men ikke konsekvent. Facilitator spørger
herefter, om de bruger det konsekvent og fortæller patienten om det ved kontrollerne. To af lægerne
svarer, at det gør de ikke. Den ene uddannelseslæge svarer, at han ikke kender tilbuddene i sundhedscentret. Den yngre læge kommenterer hertil, at det må de have en dag om i klinikken. Alle
kigger fortsat på projektorbilledet, og facilitator viser forskellige tilbud og læser blandt andet op,
hvad der står om tilbuddet til borgere med diabetes, og hvilke krav der er i sundhedscenteret i forbindelse med henvisning. Der er et par spørgsmål og kommentarer fra læger og personale, og sammen med facilitator finder de forskellige ting frem på hjemmesiden. Facilitator nævner, at som en
del af forløbsprogrammerne skal samspillet med kommunen og de kommunale tilbud tænkes ind
som noget naturligt.
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Lægevikaren fortæller at have hørt om et tilbud til patienter med kroniske smerter og spørger, om
facilitator kender til det. Facilitator svarer, at det ikke er i sundhedscentrene. En uddannelseslæge
kommenterer, at han lige har set noget herom på hjemmesiden, hvorefter de finder tilbuddet: ”lær at
leve med kronisk sygdom”. Den yngre læge læser, at tilbuddet ikke kræver henvisning, men synes
at det er rart at vide, at tilbuddet er der. Facilitator kender ikke ”lær at leve med kronisk sygdom” og
tvivler på, om det er aktivt. Den ældre læge kommenterer på, at kommunen engang imellem får
penge, starter projekter op, og at projekterne ikke eksisterer næste gang, de skal bruge det. Facilitator fortæller, at SOFT-portalen skulle være godt opdateret. Forskellige i gruppen beder om, at der
klikkes ind på flere tilbud på hjemmesiden, specifikke undersider de vil se mere på, og de foreslår
og er med til at finde steder, der skal klikkes på for at finde de ting, de ønsker at se.
Facilitator spørger herefter, om de ved, at man kan finde Fælles MedicinKort og laboratoriesvar på
samme side, og hun fortæller, at det kan gøres, selvom de ikke har FMK oprettet på deres egen
computer. Den yngre læge kender godt denne mulighed, mens de andre ikke kommenterer på det.
De kommer ind på muligheden for at se, hvilke kontakter patienten har haft i sundhedsvæsenet. Den
yngre læge giver udtryk for, at han ikke synes, dette fungerer godt, og spørger til facilitators erfaringer. Facilitator synes heller ikke, det fungerer særlig godt, men derimod at FMK og medicinudskrivning fungerer godt. De logger på med en digital signatur – de bruger lidt tid med problemer
med forkert kode og ser herefter kort på muligheden for at se på patientens medicin.
Facilitator spørger, om der er andet, de vil vende, for ellers er tiden ved at være gået. Den yngre
læge begynder at sige noget, men afbryder sig selv. Han foreslår dog alligevel, om de kan se på
linkportalen i tre minutter. Facilitator svarer, at det kan de godt, men kan herefter ikke finde det.
Der bruges noget tid på at lede, og den yngre læge foreslår, hvor der kan ledes. Facilitator nævner,
at der har været problemer med linkportalen, og de konkluderer, at den ikke er tilgængelig. Den
anden ældre læge spørger, hvad det er, og får af facilitator at vide ”det er noget med hvis du læser et
eller andet, så kan du fra et af ordene linke dig over til en artikel eller … ”. En anden foreslår, om
der er en søgefunktion. En tredje fortæller, at hun også har set, at der var problemer for nylig. Den
yngre læge afslutter med, at det kan de selv se på en anden dag.
Facilitator afslutter mødet med at sige ”så vil jeg sige dette var ordene”. Den yngre læge siger at
”det var fint, at få øjnene op for noget af det der”. Facilitator finder pludselig linkportalen og fortæller, at der kan søges eksempelvis på koden T90, og så kommer alt om diabetes. Den yngre læge
fortsætter med at opridse, hvad der er samlet på siden. Facilitator fortæller kort, at det via en genvejstast kan findes, når man er på en kode i journalen.
Facilitator fortæller, at det var de tre besøg, og nævner muligheden for at nynedsatte praksis kan få
et fjerde besøg på to timer, idet den yngre læge er nynedsat. Hun fortæller, at disse besøg enten kan
være hende eller en organisationskonsulent. Den yngre læge svarer, at det vil han overveje. Facilitator foreslår, at et fjerde møde kunne foregå, når de har fået datafangst, så de kan tale om deres egne
data.
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Mens folk rejser sig, giver både den yngre og en anden læge udtryk for, at det har været godt, ”det
var fint”, og facilitator siger, at de har været dejlige at besøge.
Der tages ingen noter undervejs på mødet.

Klinik 2
En solo og kompagniskab i samarbejdspraksis. Klinikkerne har for to år siden startet samarbejdet.
1. besøg
Der er otte personer til stede. Tre læger, to sygeplejersker, to sekretærer og en uddannelseslæge.
Facilitator starter ud med at sige tak for, at de ville se ham, og fortæller, at han er fra facilitatorordningen. Han fortæller, at han har lagt et program og har talt med den ene læge om, at de gerne vil
tale om KOL. Han understreger, at det kan ændre sig i løbet af mødet, og at det er et arbejdsmøde.
En læge spørger til tidsrammen, og facilitator svarer, at de to første besøg er lagt sammen, og at de
derfor har to timer. Han nævner dog, at det bliver lidt mindre, da de er kommet senere i gang. Det
viser sig desuden, at de må slutte før tid, da noget af personalet skal til et andet møde. Facilitator
nævner, at næste møde er på en time.
Facilitator fortæller kort, hvordan hans egen praksis er organiseret, og at de har arbejdet meget med
strukturer, hvilket han synes er spændende. Han går videre til at fortælle om facilitatorordningen.
Han fortæller, at ordningen tager udgangspunkt i udfordringen med kronisk syge og forløbsprogrammerne for KOL og diabetes, samt at fokus ikke er på det faglige, men på hvordan det struktureres i dagligdagen og på samarbejdet med kommunerne. Han fortæller, at ordningen evalueres, og at
der er en række succeskriterier, som han så lister op. I forhold til succeskriteriet om årskontroller
kommer han ind på, at det vigtige er, hvad man laver ved kontrollen, og herunder nævner han, at
fraser er på vej ud til fordel for, at der noteres i laboratorieskemaet. Han nævner, at han vil komme
mere ind på det senere. Facilitator kommer ind på stratificering og spørger, om alle ved, hvad det
betyder. Ingen svarer, og han fortæller at det er en pyramide til angivelse af, hvor patienterne skal
behandles. Han fortæller, at der er uenighed på området, og at de derfor ikke skal stresse over det.
Han fortæller, at det vigtig er, at ”vi som praktiserende læger” tager stilling til, hvordan patienterne
ligger sygdomsmæssigt, og ikke hvor de skal behandles. Facilitator siger, at det vigtige er, at de er
bevidste herom i almen praksis og vurderer patienten, samt deltager i diskussionen om, hvordan det
skal bruges, så det ikke udelukkende defineres af specialister. En af lægerne kommer ind på, at det
er et problem, at kommunen har for få hold til disse patienter, og at det derfor ikke giver mening, at
de stratificeres til kommunen. Facilitator giver udtryk for, at det derfor er vigtigt, at de registrerer
og påvirker kommunen. Han afslutter med at sige, at stratificering ikke er et fast begreb, men ét de
er med til at udvikle.
Han går herefter videre til at fortælle, at det også er en del af det, at de ICPC-koder, og spørger,
hvor langt de er med det. De svarer, at det mener de, at de gør meget fint. En læge fortæller, at de
skal kobles til datafangst ugen efter. Facilitator nævner, at det kan de måske komme ind på senere,
men at det er de jo med til at definere. Facilitator beskriver, at der er ”no way back”, men giver desuden udtryk for, at han synes, det er et arbejde, og mener, at han kunne nå 2-3 patienter mere om
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dagen, hvis han ikke skulle kode, og understreger, at man derfor skal finde ud af, hvad man får ud
af det. En af lægerne kommenterer, at man også skal finde ud af, hvor meget man koder, og at de er
startet med de kroniske sygdomme. Facilitator nævner igen, at det koster 2-3 patienter, og en anden
læge spørger lidt bekymret ind til dette. Facilitator foreslår, at de taler om datafangst på mødet senere, da der er nogle basale ting, der er gode at vide. Lægen spørger igen til omkostningerne ved at
kode, og om det ”koster 2-3 patienter” i alle klinikker. Facilitator mener, at det gør det, men fortæller også, at de i hans praksis koder alle kontakter. Han fortæller, at de startede med de kroniske sygdomme, men at en ny kompagnon har lagt op til mere kodning. Han fortæller, at de bliver ved med
det, men at han synes, man skal overveje omkostningerne. Han nævner, at det ikke er gratis, og lægen kommenterer, at det faktisk koster penge, hvilket de bliver enige om. Facilitator foreslår, at de
kan komme mere ind på det senere – også hvad man får ud af kodning, afhængig af hvor meget det
gøres. Facilitator nævner, at det er en del af dagsordenen, at almen praksis kommer i gang med
kodning og datafangst for at systematisere indsatsen. Den ene læge svarer, at det synes hun er helt
fint. En anden læge kommer ind på, at det i forhold til systematik er meget med de mange sygdomme, og at det bliver mange årskontroller, hvis folk har flere sygdomme. Facilitator fortæller, han
ikke har mødt klinikker, der var fuldstændigt systematiske omkring alle de relevante sygdomme.
Facilitator kommer ind på, at der er nogle organisatoriske succeskriterier, og at det også er derfor
deres personale er med.
Facilitator siger herefter, at nu skal fokus tilbage til dem, og at han gerne vil have, at alle præsenterer sig og fortæller, hvad de tænker, og hvad de vil bruge ham til. (Der er nu gået 15 minutter). Der
er herefter en runde, hvor alle præsenterer sig, deres tanker, og hvad de vil have fokus på ved mødet.
Den første læge beskriver, at hun synes systematikken er god, og dermed at struktur på journal og
kodning er god, samt at hun mener, det vil være godt for patienterne. Facilitator spørger, om hun
dermed tænker, at de skal arbejde videre med kodning og datafangst. Det svares der ikke helt på.
De kommer kort ind på, hvornår de blev samarbejdspraksis, og på de fysiske rammer, samt at det er
to kulturer, der skulle samles. De kommer desuden igen ind på de manglende tilbud i kommunen.
Herefter fortæller en sygeplejerske, hvad hun gør i forhold til kodning, og hvilke patienter hun er
med til at kontrollere. Facilitator spørger til kontrol for diabetes, og de fortæller, at det er i system,
idet sygeplejerskerne står for de løbende kontroller og forarbejdet inden årskontrol. Facilitator spørger til KOL-patienterne. Sygeplejerske og en læge nævner, at det ikke er i system endnu, og at der
kun er årskontrol. Facilitator foreslår, at det kunne være et muligt emne for besøget at tale om KOLkontroller. Facilitator spørger sygeplejersken, hvad hun ellers tænker om projektet, og hvad det kan
bruges til. Hun svarer, at hun synes det er rart med input udefra i forhold til det, de gør.
En sekretær fortæller herefter, at hun ikke koder, men laver ”sunddialog” og er med på mødet for at
høre, hvad der foregår. De taler kort om ”sunddialog”, og de spørger, hvad facilitator gør. Han fortæller, at han har været rigtig glad for det, og synes, at det hjælper patienterne.
Den næste læge spørger facilitatoren, om han vil fortælle om sektorgrænserne også i forhold til sygehus. Facilitator fortæller, at det er op til dem, og at han ikke har så meget om grænserne, men har
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noget om SOFT-portalen, og spørger om, de bruger den. Det mener de ikke, at de gør. Facilitator
fortæller, at det kunne de komme ind på, hvis de har brug for noget til at få det til at fungere i hverdagen. Lægen ønsker desuden at høre om fraser. Facilitator nævner, at han har taget det med, da han
efter samtalen med den ene læge inden mødet kunne forstå, at det måske var noget, de interesserede
sig for. Han nævner, at det er et eksempel, at det er den måde, de gør det på i hans klinik, og at det
altså ikke er facilitatorordningens fælles materiale. Han siger dog, at han anser fraser som værende
på vej ud til fordel for notater i laboratoriegrupper (mhp. anvendelsen i datafangst).
De kommer ind på, at de har lavet en aftale med en datakonsulent. Facilitator siger, at datakonsulenten kan de tekniske ting, og at de kan bruge ham (facilitatoren) til at tale om, hvordan de kan bruge
datafangst til at kvalitetsudvikle. Facilitator spørger derefter, om de er med på at skulle have noget
om datafangst på dette møde, og spørger endvidere, om han efter runden skal gennemgå, hvordan
de har organiseret KOL i hans klinik. Han understreger, at det er til inspiration, da organiseringen
skal afspejle, hvad der passer til deres klinik.
Den tredje læge fortæller, at han synes, deres fusion er gået godt og har været god for arbejdsglæden. Han kommer ind på nogle overvejelser om, hvor lægen skal lægge sit krudt for at være den
gode læge, hvad målene er, og at når der laves systemer for nogle patienter, så skal man huske også
at være en god læge for de patienter, der ikke kommer ind i systemerne. Facilitator kommenterer, at
det er et dilemma, og at klinikken også har nogle frihedsgrader til at fokusere på bestemte grupper i
perioder. At det er op til dem, hvor de vil lægge deres krudt, at man kan få noget inspiration, og at
han vil vende tilbage til datafangst i forhold hertil, da der kan vælges forskellige projekter (sygdomme). Han fortæller videre, at det anbefales, at man vælger ét projekt ad gangen, og kommer ind
på, at hvis der tilmeldes for mange projekter, så kommer der også mange pop-up-vinduer, der skal
udfyldes. En læge giver udtryk for, at det er godt at udvælge, så man ikke bliver stresset, og facilitator er enig og kommenterer, at ”vi har jo en flagrende hverdag”. Facilitator nævner i forlængelse
heraf, at han vil tale for, at deres mål med facilitatorbesøgene heller ikke bliver for ambitiøse, således at det kan gøres i hverdagen, og sådan at man føler, at der er noget man kommer til bunds i.
Facilitator nævner, at han hører dem sige, at det er KOL, de skal tale videre om. En læge kommer
ind på, hvordan ansættelsen af sygeplejersker giver plads til, at lægen kan lave andet, og facilitator
er helt enig. Flere, både læger og sygeplejersker, nævner fordele ved, at de kroniske patienter følges
af sygeplejersken.
Den næste sygeplejerske i runden fortæller, at hun har glædet sig til besøget. Hun synes deres fokus
på diabetes har været god og synes, at det gøres godt. Sådan synes hun ikke det er med KOL, og
hun vil derfor gerne tale om, hvem der gør hvad, og om systematik i forhold til KOL.
Facilitator kommenterer på, at da de har kodet et stykke tid, er det måske ikke det, de skal lægge
vægt på på mødet, men derimod på KOL og datafangst.
Sygeplejersken fortæller videre, at hun fra sin tid i sygehusregi er vant til at arbejde med standarder.
Hun har været glad for fraser, og hun har manglet overblik i journalerne. Hun fortæller, at hun vil
være meget begejstret, hvis det findes som pakker til laboratorieskemaet, hvilket facilitator bekræf-
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ter, at det gør. Facilitator nævner endvidere, at der er IUPAC-koder til alle relevante parametre, og
at når disse er indkodet, så hentes data videre til datafangst. Han fortæller, at det er det, datakonsulenten skal hjælpe med. Sygeplejersken spørger, hvor det kommer til at stå, og facilitator fortæller,
at der er en gruppe inde i laboratorieskemaet for eksempelvis tre-måneders kontrol, som så også kan
bruges som huskeliste. Facilitator fortæller desuden, at man ved at søge på diagnoserne får overblik
over patienten og dennes sygdomme. Facilitator spørger, om det også er KOL, denne sygeplejerske
ønsker at arbejde med. Det er det, da hun synes, at det har været sværere at se, hvordan det skulle
gøres. Facilitator og en af lægerne kommenterer på, at det som en del af kulturen i almen praksis har
været sværere at få struktur på KOL og spørge ind til rygning.
Herefter er det i runden blevet uddannelseslægens tur. Hun synes, at brug af data og arbejdsdeling
med sygeplejersken er spændende. Facilitator spørger, om hun som den nye generation kan se lægerollen lidt anderledes (blandt andet med mindre rutinearbejde), hvilket de taler kort om.
Runden er kendetegnet ved, at facilitator lytter og kommer med kommentarer og løbende opsummering om, hvad emnerne for besøget skal (kan) være. Facilitator tager noter i løbet af runden. Facilitator opsummerer, at de har virket enige om deres ønsker til mødets indhold, og at han til inspiration
vil fortælle om, hvordan de gør med KOL i hans egen klinik. Der er nu gået 45 minutter.
Facilitator beskriver herefter ud fra PowerPoints detaljeret strukturen for KOL i hans klinik. Han
tilbyder, at de kan få en kopi, hvis de har en USB-stick, og det vil de gerne have. Facilitator fortæller, at sygeplejersken laver det meste, men at lægen skal ind over, for at ydelsen for årskontrol kan
bruges. En læge spørger ind til nogle specifikke test. Facilitator understreger, at man kan diskutere,
hvor meget tid man vil bruge, og hvad der skal være med i kontrollen, samt at hans erfaring er, at jo
bedre man kender patienterne, des kortere tid bruger man ved kontrollerne. Facilitator kommer ind
på, hvordan og hvorfor de i hans klinik deler diagnosedelen op i tre konsultationer. En af lægerne
kommenterer, at det var en god idé. Facilitator fortæller, at fordelen ved opgavedelingen er, at han
får en mere fokuseret konsultation. En af sygeplejerskerne spørger om patienternes reaktion. Facilitator fortæller, at de er glade, og at de ikke finder det for meget, at de skal komme flere gange; sygeplejersken bliver et holdepunkt for dem.
Der er enkelte, der kommenterer undervejs, men det er primært facilitator, der præsenterer. Alle
virker lyttende. Facilitator understreger, at det er deres måde at gøre det på i hans klinik, og at de
skal finde ud af, hvordan de vil gøre de i denne klinik. Snakken om facilitators organisering i egen
praksis varer ca. 15 minutter. Han afslutter dette med at spørge, om de har nogen spørgsmål, for
ellers tænker han, at de bare får en kopi, sådan at de selv kan arbejde videre med, hvordan de vil
have det organiseret.
En læge spørger til kodning, og om der kodes ved hver kontakt. Facilitator fortæller, at man skal
tænke på, hvad det skal bruges til – at det skal give mening. At alle kontakter, der handler om den
givne sygdom, kodes, mens andre kontakter med den samme patient ikke får den kode, således at
det er et forløb. En sygeplejerske spørger, om det så kan trækkes ud i forhold til den kode, hvilket
facilitator bekræfter. Facilitator mener at have nogle PowerPoints om hans eget lægesystem.
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En læge spørger til MRC (selvvurderet lungefunktion) og spørger, om det er tiden værd. Facilitator
synes, den er god og brugbar i forhold til patienterne og deres daglige funktion, men siger igen, at
det er deres valg, hvad de vil bruge tid på. Facilitator nævner, at det måske kunne være en idé, at
patienten fik den til udfyldelse, mens han venter, idet det ville spare tid og aktivere patienten. Facilitator nævner, at han måske hellere ville droppe nogle lungefunktionsmålinger og prioritere MRCskalaen.
Facilitator vender tilbage til at se, om han har PowerPoint-slides om sit lægesystem. Ser lidt i de
tilgængelige PowerPoints og konkluderer, at der ikke er det, han leder efter i forhold til kodning.
En læge spørger, om de kan se laboratorieskemaet i forhold til datafangst. Facilitator vil vise det på
det internettet, men der er ikke adgang. Fortæller så, at der er en god demo på DAK-E’s hjemmeside, og han foreslår, at de kan gå ind og se på det ved en anden computer med internet. Han vil
gerne vise, hvad det kan bruges til. Han viser på PowerPoint, hvordan de bruger data fra datafangst i
hans egen klinik. Viser eksempel på, hvilke parametre de trækker ud af rapporterne, og hvordan han
gennemgår det med sygeplejersken. En læge tager lidt noter. Nævner, at de i starten havde mange,
der manglede KOL-årskontrol, og at der nu kun er få. Han kommenterer på, at det lyder til, at deres
diabetes også er godt struktureret. Facilitator understreger, at det skal give mening for deres arbejde,
og at han synes, det har givet dem meget i hans egen praksis, og at det er rart at se, at ens indsats
virker. Facilitator anbefaler, at man finder ud af, hvem der skal lave kvalitetsmonitoreringen, og at
sygeplejersken med fordel kan være en stor del af det. Nævner en anden klinik, han har besøgt, hvor
det var en opgave for uddannelseslægen, og hvordan de gjorde det dér. Understreger, at det er et
arbejde, og at det skal sættes i system. Det er hans erfaring, at hvis det ikke fastlægges, så bliver det
ikke gjort. Og i hans klinik har de lagt det fast i kalenderen, hvornår de gennemgår datafangstudtræk.
Facilitator foreslår, at de går ind ved siden af, så han kan vise dem, hvilke data man kan se i datafangst, nu hvor de snart skal på datafangst. Det vil klinikken gerne. Facilitator skifter dog mening,
da han først lige vil vise dem SOFT-portalen. Nævner, at der jo er så mange ting, de kunne tage fat
på, men at den ene læge i runden nævnte samarbejde med kommunen. En kort præsentation ud fra
PowerPoints, som viser, hvordan kommer på SOFT-portalen, og hvordan man finder rundt på siden.
Facilitator fortæller, at der er mange steder, hvor det er personalet og ikke lægen, der finder tilbuddene til patienterne. De taler om, hvorvidt der så er plads på holdene, når der henvises til kommunens tilbud, og både en læge og en sygeplejerske kommenterer på, at det er svært, når der ikke er
tilstrækkelig kapacitet i tilbuddene. Facilitator understreger, at han ikke synes, det skal stoppe dem
fra at henvise, da det sætter fokus på behovet.
Facilitator spørger, om de skal bruge den sidste tid til at se på datafangst, og om de næste gang så
kan se på deres egne data. Den ene læge spørger om de – inden de rejser sig, og mødet opløses – har
en plan, og facilitator siger, at de skal have en ny dato og en plan for, hvad de arbejder med. Facilitator tænker, at en opgave kan være at lave en instruks for KOL og nævner, at de får hans som inspiration. Han spørger herefter, hvem der skal være tovholder på det. En læge spørger, om han skal
vide det med det samme, og facilitator siger, at det vil han gerne, så han kan skrive det i referatet
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(besøgsrapporten). De sætter en mødedato først. Facilitator foreslår om et par måneder, da de skal
nå at komme på datafangst og have nogle data inden. Da en af lægerne tvivler på, om lægerne kan
nå at lave noget, svarer facilitator, at det ikke behøver at være lægerne, der laver det, men at sygeplejerskerne kan gøre det. Lægen synes, det lyder rigtigt smart. Facilitator fortæller, hvordan processen var i hans klinik, og hvordan sygeplejersken lavede udkast til diskussion. Sygeplejerskerne
vil gerne lave det, og de to taler om, hvem af dem der skal være tovholder. Facilitator spørger, hvem
der vil være ansvarlig for, at de prøver at få brugt SOFT-portalen, og den anden sygeplejersker melder sig.
Facilitator nævner, at der kommer et referat med aftalte opgaver og tovholdere samt dato for næste
møde.
De går nu ind i et andet lokale, hvor der er internet. På vej derind taler de om, at de synes, det er
rigtig godt, at der kommer en ud og hjælper dem med at komme i gang, og at der fastsættes tovholdere og datoer.
Facilitator viser meget kort (ca. fem minutter), hvor man kommer ind på datafangst, og hvordan
man kan se, hvordan man ligger i forhold til andre klinikker, at der er et link til ”fra data til kvalitet”
samt data og figurer om den enkelte patient. En læge spørger, om de kan se hans laboratorieskema.
Facilitator fortæller, at der er nogle eksempler på hjemmesiden, men han kan ikke finde dem.
Der er god stemning på mødet, og der smågrines flere gange undervejs. Der tages enkelte noter. De
sidder rundt om bord – alle kan se hinanden og facilitator og PowerPoint
2. besøg
Facilitator kommer i sidste øjeblik, og klinikken kommer ligeledes lige i sidste øjeblik. Mødet bliver ti minutter forsinket. Den ene læge, der var med sidst, er der ikke, hvilket ikke nævnes. De øvrige deltagere fra sidst er til stede.
Facilitator lægger ud med at nævne, at han skrev referat ned sidst med opgaver, og at han tænker at
tage dem fra en ende af. Han beskriver, at de havde en målsætning om at starte datafangst, lave instruks for KOL og begynde at bruge SOFT-portalen. Starter med at spørge til datafangst. En læge
fortæller, at de er kommet på datafangst, og at de konsekvent koder de kroniske sygdomme. Facilitator spørger, om de har været inde og se på deres egne data. Denne læge fortæller, at han ikke har,
og at han desuden er kommet i tvivl om, hvordan man får mulighed for at se data, og om man aktivt
skal melde sig for at få den mulighed, samt hvor meget der skal kodes. Facilitator taler om, at de
skal tilmeldes, og at systemhuset skal lægge IUPAC koder ind, for at datafangst kan trække oplysninger ud. Lægen er i tvivl, om de ikke har disse koder, og tænker, at de må have dem, fordi systemhuset har været i gang. Facilitator fortæller, at hvis de har betalt for en datafangst-pakke, så er
det en del af det. Han understreger dog, at det er en god idé at tjekke det. Gentager at det hedder
IUPAC-koder. Facilitator nævner, at de desuden skal tilmeldes projekter (sygdomme) inde på
DAK-E’s hjemmeside, og at der kommer pop-up billeder. En læge spørger, om det så kræver, at
man har kodet. Facilitator fortæller, at der både skal kodes, og man skal tilmelde sig projekterne.
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Lægen spørger, om det kræver, at man koder de 80%, og hvad det er i forhold til. Facilitator fortæller, at der skal kodes de kroniske diagnoser, da det er dem, projekterne handler om. Lægen spørger,
om man ikke nødvendigvis skal kode alle kontakter for at få kurver, men facilitator fortæller, at man
ikke skal, og at de i hans klinik i starten kun kodede de kroniske sygdomme. Han foreslår, at hvis de
kan nå det ved dette besøg, kan de gå ind og se på eksempelvis diabetes. Da han nævner muligheden for at se på deres personlige tal, hvis der er data nok, svarer lægen ”sejt”. Sygeplejersken nævner, at de kun kan se, hvor mange diabetespatienter, de har. Lægen mener, at de også kan se, hvordan det går patienterne. Sygeplejersken svarer, at de ikke skriver data i laboratorieskemaet, men i
notatet. Facilitator siger, at det er meget vigtigt, at de laver om på dette, og at der også er IUPACkoder for de målinger, de selv laver.
Lægen fortæller, at de havde haft besøg af en datakonsulent, hvilket var en stor skuffelse. De havde
intet fået ud af det, da konsulenten var uforberedt og ikke kunne finde ud af det. Facilitator fortæller, at det er vigtigt, at der er flest mulige oplysninger med i laboratorieskemaet, og at der skal være
IUPAC-koder. Sygeplejersken fra den anden samarbejdspraksis fortæller, at hun skriver ind i laboratorieskemaet, og spørger om data så hives ind i datafangst. Facilitator fortæller, at IUPACkoderne skal være der, og at de skal ringe til systemhuset, som godt ved, hvad det er. Sololægen
spørger sygeplejersken, hvad det er hun gør, og hun fortæller, at hun bruger laboratorieskemaet.
Sololægen vidste ikke, det var en mulighed. Facilitator nævner, at de skal gøre to ting: 1) bede systemhuset om IUPAC-koder, og 2) få lavet laboratoriegrupper for kontrollerne, hvor det fremgår,
hvad der skal spørges til ved kontrollen, og hvorfra data automatisk kommer videre i systemet og til
datafangst. Lægen spørger om, hvad der kommer med, nu hvor han har kodet, og hvorvidt der skal
kodes mere end 80%. Facilitator fortæller, at der kun kommer oplysninger fra laboratorieskemaet
og ikke fra teksten, men at der også er data fra laboratorieprøver. Sygeplejersken hos sololægen
kommenterer på, at de kun kan se antal diabetespatienter. Facilitator spørger, om de ikke sender
prøver til laboratoriet. Det er kun enkelte, svares der. Sygeplejersken tænker, at de ikke er kodet.
Facilitator siger, at det er de. Sygeplejersken omtaler desuden, at de kun kan kode konsultationer og
ikke enkelte notater. Facilitator nævner, at flere af systemerne kan det. Facilitator nævner igen, at
det skal skrives i laboratorieskemaet. Den anden læge spørger, om profilerne også er noget, de kan
få af deres systemhus. Facilitator mener, at systemhuset har det, men er ikke sikker og siger, at de
skal spørge om det. Den ene læge kommer ind på, at det har nogle omkostninger både økonomisk
og tidsmæssigt med kodning og datafangst. Facilitator siger, at han meget gerne på dette møde vil
nå at vise dem, hvad de får ud af det. Nævner et par eksempler på, hvordan man med ”et klik” han
få lister med patienter, der enten mangler vacciner eller en bestemt medicin, samt at man kan styre
sin praksis anderledes. En sygeplejerske siger at det er rart at vide, at der er nogle ”godbidder”, og
lægen kommenterer, at ellers er det ”bare op ad bakke”. Facilitator vil vise dem til sidst, hvad de
kan bruge datafangst til.
Snakken om datafangst tager omkring 15 minutter og er primært en samtale mellem sololægen og
facilitatoren.
Facilitator går videre til, at deres næste opgave var at lave en instruks for KOL. Sygeplejersken, der
var tovholder, har papirerne med. Hun fortæller, at de har lagt det ind som fraser, da det stadig er
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det, de bruger. Hun fortæller, at de starter med en KOL-vurdering og lægesamtale, og at de har lavet
nogle eksempler. Facilitator spørger, om det vil sige, at de har lavet en plan for, hvad der skal ske
ved de forskellige konsultationer, hvilket de har. Sygeplejersken fortæller videre, at hun har vedlagt
MRC-skalaen, GOLD-standard for KOL, at de har lavet en instruks til lungetest og eksempler på to
KOL-patienter. Beskriver kort eksemplerne og hvilket forløb, de to patienter skal igennem. Sygeplejersken kommer med nogle eksempler på, at de har været opsøgende blandt andet i forbindelse
med influenzavaccination. Facilitator spørger til, hvordan patienterne har taget imod det, og sygeplejersken fortæller, at patienterne har været meget glade for det. Snakken er mellem denne sygeplejerske og facilitator. De øvrige kommenterer ikke. Den anden sygeplejerske taler om, at KOLpatienter er lidt anderledes og vil gemme sig lidt. Facilitator bekræfter, at det er der mange, der oplever i praksis, men også at det er en taknemmelig gruppe. Den ene læge kommenterer, at det giver
en tryghed hos patienten, og facilitator nævner, at han også oplever, at patienterne føler tryghed ved
en plan. En sygeplejerske nævner, at hun har været på kursus om KOL, og hvilke tanker det har sat i
gang. Facilitator afrunder med at konkludere, at de både har fået lavet en instruks og har nået at få
nogle patienter igennem, og at det lyder som om, at der er en dialog om det i klinikken, hvilket de
bekræfter. Facilitator kommenterer, at ”det er jo bare fantastisk”.
En af lægerne har to faglige spørgsmål. Han nævner, hvor tit de laver røntgen og spørger, hvad de
gør i facilitators klinik, hvilket facilitator så beskriver og siger, at det vist svarer til det, der anbefales i DSAM´s vejledning. Lægen spørger herefter til, hvor tit de laver osteometri, hvilket facilitator
fortæller; og de to taler kort herom. Facilitator afrunder med at understrege vigtigheden af at have
en beslutning om, hvordan man vil gøre det. Man kan altid senere ændre beslutningen. En sygeplejerske opsummerer, hvor tit de to undersøgelser (røntgen og osteometri) skal laves. Facilitator understreger dog, at sådan behøver de ikke gøre det.
En læge spørger de andre i klinikken, om de har et møde, hvor det kan tages op igen, og de taler lidt
om hvornår. Facilitator nævner, at det er en god idé at tage instruksen op igen efter et stykke tid og
evaluere den. De taler om, at de snart skal have en temadag, hvor de vil tage det op.
Facilitator nævner, at de skal overveje, om det skal ind som laboratoriegruppen. En sygeplejerske
siger, at det skal det. Facilitator siger, at det er ”godt gået, og det var skønt at komme ud og se, at I
har fået lavet så meget”. En læge svarer, at det har været rigtig godt. Snakken om instruks varer
omkring 15 minutter.
Facilitator spørger til, hvordan det så er gået med SOFT-portalen. Den sygeplejerske, der var tovholder, fortæller, at hun har været inde på SOFT-portalen på deres kommune, og at der kun er et par
tilbud, og at der kun er plads til ganske få patienter. De taler om, at det er alt for lidt og derfor ikke
særlig brugbart. Facilitator fortæller, at det gælder om at presse kommunen. Facilitator afrunder
med, at SOFT-portalen har de været i gang med i den udstrækning, det kunne lade sig gøre. Denne
snak varer cirka tre minutter.
Facilitator konstaterer opsummerende, at det så var deres målsætninger fra sidste måde. Han forestiller sig nu, at de kunne gå ind og se på deres tal. Eller er der noget andet, de hellere vil? De ven-
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der kort tilbage til samtalen om kommunens manglende tilbud, og facilitator foreslår, at de – som de
talte om sidste gang – skal henvise for at vise behov, og at de dermed gør deres opgave. Det er alle
med på. Facilitator nævner kort, at de skal huske at få KOL ind i laboratorieskemaet, evaluere hen
ad vejen og ellers fortsætte det gode arbejde.
Inden de går ind ved siden af, viser han en PowerPoint med, hvordan han selv bruger tallene fra
datafangst. Han fortæller, at de i hans klinik laver udtræk hvert halve år og holder møde om det.
Nævner nogle eksempler på, hvad de kigger efter. Fortæller, at det ofte kan virke som banale ting,
men nogle gange bliver man overrasket over, hvordan patienterne ligger, og at ikke alle får den relevante medicin. Fortæller, at de bruger tallene til at vælge nogle indsatsområder udfra, og også til
at se, at de gør ting godt. Facilitator fortæller, at det er en ledelsesbeslutning, hvem der holder øje
med tallene, og i hans klinik er det fastlagt i kalenderen. Han fortæller, at det både kan være læger
og sygeplejersker. Han har været på besøg i nogle klinikker, hvor uddannelseslægerne gør det. Og
at det fungerer godt. Det er vigtigt at overveje, hvordan man vil bruge det, så det ikke blive nyttesløst arbejde.
De går ind i lokalet ved siden af til en computer, der kan kobles op til nettet. En læge går ikke med,
da han har en patient, der har tid et kvarter før mødets planlagte afslutning. Det er således kun lægen fra den ene klinik der er med. En sekretær bliver desuden tilbage og rydder op. De står om
computeren og kigger med. Facilitator viser, hvor de går ind på DAK-E’s hjemmeside. De taler kort
om digital signatur, og om at de skal have medarbejdersignaturer. Lægen ser tilfældigt et tilmeldingsfelt på skærmen og spørger til det. Facilitator siger, at de jo er tilmeldt! Lægen er i tvivl, og de
kommer igen ind på det dårlige møde med datakonsulenten. Facilitator viser kort, hvordan rapporterne ser ud i datafangst, og viser diabetesrapporten, samt at man kan sortere i forhold til de dårligste værdier. Sygeplejersken spørger, om hun skal taste laboratoriesvar ind, og facilitator fortæller, at
hvis der er de rigtige IUPAC-koder, så sker det automatisk. Facilitator fortæller, at det bare er et
enkelt ”klik”, så får de disse oplysninger frem. Det er belønningen for at kode. Han viser, hvordan
de kan se deres praksis i forhold til andre klinikker. Nævner igen, at der skal være IUPAC-koder, og
at der skal skrives i laboratorieskemaet. Viser, at de også kan se vaccinationer, og fortæller igen,
hvordan anbefalingerne er lagt i systemet. Flere giver udtryk for, at det er meget smart. Lægen
spørger, om de har adgang fra start, eller om det er efter de 80%. Facilitator svarer, at de har adgang
fra start. Fortæller, at der tidligere ikke var adgang til vaccinationer. Lægen spørger, hvor hurtigt
man efter tilmelding kan se disse oplysninger, og facilitator mener, at det er efter nogle få dage,
men anbefaler at de spørger DAK-E.
Lægen spørger, om de kan gå ind og se, om de har nogle af deres egne data. Lægen forsvinder et
øjeblik ind på eget kontor og kommer tilbage og fortæller, at han kunne finde egne tal. De går herefter ind på hans kontor og ser på hans tal. Nu er det kun ham og hans sygeplejerske der er med. Det
viser sig altså, at de er tilmeldt på DAK-E. De taler om, at der kun er få patienter registreret, og da
de har kodet et halvt år, må der være nogle, der ikke er registreret. Facilitator viser, hvor de finder
kontaktoplysninger på DAK-E. Lægen spørger, om facilitator kan forklare, hvorfor der kun er registreret få patienter, hvilket facilitator ikke kan, for han synes også der burde være flere. Sygeplejersken spørger, om det kun er lægens kodninger. Facilitator foreslår, at det måske er fordi datafangst
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ikke er på sygeplejerskens computer, hvilket de mener, at det er. Facilitator nævner et par gange, at
de ikke har så meget mere tid. Facilitator viser kort, hvor der vælges projekter, og hvilke der kan
vælges, og han anbefaler, at de skal vælge få ad gangen. Facilitator konkluderer, at de er på, men at
de skal kontakte DAK-E. Sygeplejersken ser, at det kun er lægens initialer, der er ved koderne, og
det er derfor hans registreringer og ikke hendes, der kommer med. Lægen spørger om sygeplejerskens kodning så er spildt. Facilitator siger, at i de fleste systemer kan de hive det ud efterfølgende,
men at de må spørge DAK-E.
Facilitator slutter med at sige, at de er godt i gang, og at det er rigtig godt gået. De øvrige, der har
deltaget i mødet, stikker løbende hoved ind og siger farvel. Mødet bliver ikke rigtig afsluttet, og
ender 10-15 minutter efter planen.

