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Forord  
Ideen til projektet ”Sammenhængende forløb for patienter med type 2 diabetes i primær og sekundær 

sektor” opstod ud fra et ønske om at forbedre samarbejdet om den fælles patientpopulation på tværs af 

sektorer. Initiativtagerne er praktiserende læge Thomas Saxild, Grøndalslægerne; centerchef Charlotte 

Glümer, Center for Diabetes, Københavns Kommune; og ledende overlæge Hans Perrild, Endokrinologisk 

Afdeling, Bispebjerg Hospital.  

I december 2017 bevilgede Sundhedsstyrelsen midler til projektet fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af 

indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Det indgik i 

bevillingen, at der skulle gennemføres en evaluering af projektets forløb med fokus på udvikling af det 

tværsektorielle samarbejde om populationsansvaret for patienter med type 2 diabetes.  

Seniorforsker Jens Albæk, Sektion for Tværsektoriel Forskning (tidl. Tværsektoriel Forskningsenhed), Region 

Hovedstaden, blev tidligt involveret i projektet som evaluator og bidrog til udviklingen af projektet. I juni 

2018 blev Jens imidlertid alvorligt syg og gik bort to måneder senere. Jens var en kær kollega og en dygtig 

organisationsforsker, og han er dybt savnet både for sin faglige kunnen og for sin person. 

Jens Albæks’ rolle som evaluator i projektet blev overtaget af seniorforsker Julie Grew, som i samarbejde 

med videnskabelig medarbejder Mia Flint har stået for at gennemføre evalueringen. Størstedelen af det 

materiale, som nærværende evalueringsrapport bygger på, er derfor indsamlet efter juni 2018, det vil sige 

efter tredje vidensdelingsmøde. 

 

Michaela Louise Schiøtz, sektionschef, og Julie Christina Grew, seniorforsker 

Sektion for Tværsektoriel Forskning 

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

Juni 2019 

  



 

 

 

 

1 Resumé 

Introduktion  
Patienter med type 2 diabetes har ofte komplekse behandlingsforløb, der omfatter kontakt til mange dele af 
sundhedsvæsenet. Dette stiller krav til, at sundhedsvæsenet samarbejder om patientens forløb for at sikre, 
at denne gruppe patienter opnår optimalt udbytte af behandling og rehabilitering. Projektet 
”Sammenhængende forløb for patienter med type 2 diabetes i primær og sekundær sektor” – i daglig tale 
kaldet TværSam – er blevet til i et samarbejde mellem almen praksis, Københavns Kommunes Center for 
Diabetes og Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, ud fra et ønske om at optimere patientforløb ved 
at sikre bedre og mere koordineret behandling og rehabilitering for den enkelte patient.   

TværSam har til formål at skabe bedre sammenhæng i og samarbejde om behandlingen af patienter med 
type 2 diabetes på tværs af sundhedsvæsenets tre sektorer. Det langsigtede mål er, at dette skal bidrage til 
færre komplikationer og forbedre patienternes livskvalitet. Projektets konkrete mål er at udvikle en model 
for fælles populationsansvar, hvor almen praksis, kommune og hospital samarbejder og deler viden og data, 
der understøtter forbedrede patientforløb. Dette omfatter udvikling og afprøvning af 

• en ny organisatorisk samarbejdsmodel for vidensdeling og 

• en model for data, der understøtter kvalitetsudvikling. 

Med udgangspunkt i teorien om relationel koordinering afprøves følgende to hypoteser: 

1. Personligt samarbejde, der bygger på tillid og respekt, mellem fagpersoner i almen praksis, i 
kommune og på hospital vil skabe bedre tværsektoriel sammenhæng i patientforløb for patienter 
med type 2 diabetes 

2. Fælles vision, mål og sprog mellem almen praksis, kommune og hospital vedrørende forebyggelse, 
tidlig opsporing, behandling og rehabilitering vil føre til forbedret tværsektorielt samarbejde om 
patientforløb for patienter med type 2 diabetes.  

På baggrund af hypoteserne dannede en række vidensdelingsmøder med deltagelse af fagpersoner fra de tre 
sektorer rammen om udvikling af kommunikation, respekt og fælles mål mellem deltagerne, afprøvning af 
forskellige møde- og samarbejdsformer og deling af viden og data. Uden for møderne foregik også en række 
aktiviteter, herunder indsamling af data i almen praksis samt en række tiltag på deltagernes eget initiativ, 
bl.a. besøg hos og telefonopkald til hinanden og et sygeplejefagligt netværk. 

Otte vidensdelingsmøder à tre timers varighed blev afholdt i perioden februar 2018 til januar 2019. I alt 24 

fagpersoner deltog, heraf 16 læger og praksispersonaler fra fem almene praksisser, fem læger og 

sygeplejersker fra Endokrinologisk Afdeling og tre læger og sygeplejersker fra Center for Diabetes. Desuden 

var der tilknyttet en projektkoordinator fra Center for Diabetes. 

Vidensdelingsmøderne var struktureret efter en bottom-up-tilgang, som betød, at deltagerne var med til at 

fastlægge mål for og indhold af møderne. På det første vidensdelingsmøde blev fælles mål for samarbejdet 

identificeret ved hjælp af et driverdiagram. På de efterfølgende møder blev andre samarbejdsmetoder og 

værktøjer afprøvet, herunder case-fremlæggelser, faglige oplæg og vekslen mellem gruppearbejde og 

plenumdiskussioner.  

Formål med evalueringen 
Formålet med nærværende evaluering er at dokumentere, hvordan projektets planlagte udviklingsproces 
forløb, herunder hvordan projektets to hypoteser blev udfoldet i projektperioden, og at vurdere effekterne 
af udviklingsprocessen. Projektet betragtes som et pilotprojekt, og evalueringen er derfor tilrettelagt som en 



 

 

 

 

virkningsevaluering, hvor der evalueres på både projektets proces og effekt for at belyse, hvordan den 
udviklede model virker, for hvem den virker, og under hvilke omstændigheder den virker.  

Dataindsamlingen blev foretaget løbende henover projektperioden gennem dokumentstudier af projekt- og 
mødemateriale, observationer af vidensdelingsmøderne, interviews med deltagere, projektgruppen og 
projektkoordinatoren, data om fremmøde på vidensdelingsmøderne, et spørgeskema om relationel 
koordinering til deltagerne og et afsluttende evalueringsmøde. 

Konklusioner 

• Deltagerne dannede nye relationer på tværs af faggrupper og sektorer, og det øgede kendskab 
udviklede sig til gensidig respekt og tillid mellem de deltagende sundhedsprofessionelle. Der ses en 
overordnet forbedring af de sundhedsprofessionelles indbyrdes kommunikation og en højere grad 
af fælles viden på tværs af de tre sektorer.  

• Projektet har medført en højere grad af fælles vision, mål og sprog blandt de sundhedsprofessionelle. 
Det viste sig meningsfuldt og nødvendigt at udvikle mål for vidensdelingsmøderne og samarbejdet i 
fællesskab, fordi det gav de deltagende sundhedsprofessionelle ejerskab over samarbejdet. I takt 
med, at deltagerne lærte hinanden at kende og fik indblik i de andre sektorer og faggruppers arbejde, 
opstod en bevidsthed om, at de alle i daglig praksis arbejder ud fra den samme overordnede vision. 
Det store fokus på at skabe en fælles forståelse af arbejdet med patienter med type 2 diabetes bidrog 
samtidig til at skabe fælles sprog. 

• De konkrete tiltag omfatter oprettelsen af en klyngetelefon, som giver de sundhedsprofessionelle 
mulighed for direkte kontakt til en kendt endokrinolog; en telefonliste med navne og numre på 
samtlige deltagere i projektet; oprettelse af et sygeplejefagligt netværk, som besøger hinanden og 
yder faglig sparring; samt ”omvendte epikriser” fra Center for Diabetes, hvor konklusionen står 
øverst, så modtageren hurtigt kan danne sig et overblik. 

• Det vurderes, at disse nye tiltag forbedrer samarbejdet og sammenhængen på tværs af sektorer 
omkring patienter med type 2 diabetes til gavn for patienterne. 

• En klinisk database for almen praksis blev etableret, og der blev gjort indledende refleksioner over 
brugen af data. Især lægerne fremhævede deres store faglige udbytte af arbejdet med data. Det 
videre arbejde med at udvikle det fælles datagrundlag kan konkret handle om udarbejdelse af fælles 
mål og kvalitetsstandarder for populationen af patienter med type 2 diabetes.  

• Patientinddragelse blev ikke realiseret i den etårige pilotprojektperiode. Det er nødvendigt fortsat at 
diskutere, hvad patientinddragelse indebærer, og hvordan det kan foregå i en fortsættelse og 
udvidelse af TværSam-modellen. Det vurderes relevant at inddrage patienternes oplevelser af 
sammenhæng i deres forløb for at få et mere præcist og direkte svar på, om modellen forbedrer den 
tværsektorielle sammenhæng. Endvidere vil det være relevant at måle på sygdomskontrol, 
symptomer og følgesygdomme i patientpopulationen. PRO-redskaber synes at være en oplagt 
mulighed for at arbejde med patientperspektivet. 

På denne baggrund vurderes det at være meningsfuldt at arbejde videre med den udviklede 

samarbejdsmodel. Dette indebærer: 

• Videreudvikling af det igangværende samarbejde med særligt fokus på: 
- at udvikle og implementere fælles kliniske mål og kvalitetsstandarder 
- øget patientinddragelse gennem afprøvning af PRO (patientrapporterede oplysninger) 
- nye samarbejdsformer såsom virtuelle patient-/borgerkonferencer 
- måling af forbedringer af samarbejde og sammenhæng på konkrete patientforløb. 

• Afprøvning af modellen i nye netværk, hvor andre almene praksisser og hospitaler deltager 



 

 

 

 

• Inddragelse af andre sygdomsgrupper, såsom hjertesygdomme, KOL og psykiske lidelser. 

Faktorer af betydning for implementering af TværSam-modellen  
Evalueringen viser, at følgende har betydning for, at TværSam-modellen virker hensigtsmæssigt: 

o At deltagerne lærer hinanden at kende via gentagne fysiske møder for at kunne danne relationer og 
udvikle tillid, respekt og fælles forståelse 

o At møderne, som minimum indledningsvist, afholdes på deltagernes respektive arbejdspladser for at 
give indsigt i de andre deltageres rammer for arbejdet med patienterne 

o At møderne er struktureret efter en bottom-up-tilgang, hvor mål for samarbejdet formuleres af 
deltagerne i fællesskab, fx ved hjælp af et driverdiagram, og hvor der løbende arbejdes med de 
identificerede mål for at give deltagerne ejerskab over projektet  

o At der veksles mellem case-fremlæggelser, gruppearbejde, faglige oplæg og plenumdiskussioner på 
møderne. Opdeling i fagspecifikke grupper kan fremme aktiv deltagelse blandt alle faggrupper 

o At der på møderne udvikles konkrete hjælpemidler til, hvordan deltagerne i højere grad kan bruge 
hinanden i hverdagen, fx telefonlister 

o At både læger, sygeplejersker og andet praksispersonale, som er involveret i behandling af 
patientgruppen, deltager i møderne  

o At der er fokus på, at de forskellige faggrupper og sektorer har forskellige behov og forskelligt udbytte 
af møderne. Fx har lægerne stort udbytte af at arbejde med data, og sygeplejerskerne har stort 
udbytte af at arbejde med konkrete og hverdagsnære cases 

o At det tværsektorielle samarbejde drives af en ledelsesgruppe med en repræsentant fra hver sektor, 
som kan lede i egen sektor og organisation, og som tør udfordre både egen og de andres 
organisationer og roller 

o At der er tilknyttet en erfaren projektkoordinator med projektledelse og tid til at varetage 
planlægning og afvikling af møder samt deltage i facilitering af møderne 

o At mødernes længde er to-tre timer og planlægges på baggrund af deltagernes kalendere og 
mulighed for at være til stede. 

Evalueringens resultater præsenteres i detaljeret form i kapitel 5. 

  



 

 

 

 

2 Introduktion   
I 2017 lancerede Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Staten konkrete anbefalinger for det 
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som skal udbygges til gavn for patienterne1. Et fælles mål i det 
nationale kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet er en styrket indsats for patienter med kronisk sygdom, 
herunder type 2 diabetes2, og i den nationale diabeteshandlingsplan nævnes et mere sammenhængende 
forløb for patienter med diabetes som ét af fire pejlemærker for den samlede diabetesindsats3. Almen praksis 
behandler ca. 85 % af diagnosticerede patienter med type 2 diabetes. De praktiserende lægers overenskomst 
fra 2018 (OK18) udpeger almen praksis som tovholder for patienter med type 2 diabetes. En del af det nye 
kvalitetsarbejde i almen praksis er lagt ud i klynger, der skal sikre, at standarden i praksis er ensartet, og at 
de enkelte praksisser lærer af hinanden4.   

Patienter5 med type 2 diabetes har ofte komplekse behandlingsforløb, der omfatter kontakt til mange dele 
af sundhedsvæsenet. Dette stiller krav til, at sundhedsvæsenet samarbejder om patientens forløb for at sikre, 
at denne gruppe patienter opnår optimalt udbytte af behandling og rehabilitering. Der er længe blevet talt 
om og gjort forsøg på at skabe sammenhængende patientforløb, dog uden at det er lykkedes at finde den 
bedste samarbejdsmodel. Projektet ”Sammenhængende forløb for patienter med type 2 diabetes i primær 
og sekundær sektor” – i daglig tale og i det følgende kaldet TværSam – er blevet til i et samarbejde mellem 
almen praksis, Københavns Kommunes Center for Diabetes og Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital 
ud fra et ønske om at optimere patientforløb ved at sikre bedre og mere koordineret behandling og 
rehabilitering for den enkelte patient.   

TværSam har til formål at skabe bedre sammenhæng i og samarbejde om behandlingen af patienter med 
type 2 diabetes på tværs af sundhedsvæsenets tre sektorer. Det langsigtede mål er, at dette skal bidrage til 
færre komplikationer og forbedre patienternes livskvalitet. Projektets konkrete mål er at udvikle en model 
for fælles populationsansvar, hvor almen praksis, kommune og hospital samarbejder og deler viden og data, 
der understøtter forbedrede patientforløb. Dette omfatter udvikling og afprøvning af: 

• en ny organisatorisk samarbejdsmodel for vidensdeling og 

• en model for data, der understøtter kvalitetsudvikling. 

Projektet bygger på teorien om relationel koordinering 6, som peger på at samarbejde på tværs af sektorer 

fungerer godt, når det er baseret på fælles viden, fælles mål og gensidig respekt samt hyppig, rettidig, præcis 

og problemløsende kommunikation. På denne baggrund afprøves følgende to hypoteser: 

1. Personligt samarbejde, der bygger på tillid og respekt, mellem fagpersoner i almen praksis, i 
kommune og på hospital vil skabe bedre tværsektoriel sammenhæng i patientforløb for patienter 
med type 2 diabetes 

2. Fælles vision, mål og sprog mellem almen praksis, kommune og hospital vedrørende forebyggelse, 
tidlig opsporing, behandling og rehabilitering vil føre til forbedret tværsektorielt samarbejde om 
patientforløb for patienter med type 2 diabetes.  

Med udgangspunkt i disse hypoteser dannede en række vidensdelingsmøder med deltagelse af fagpersoner 
fra de tre sektorer rammen om udvikling af kommunikation, respekt og fælles mål mellem deltagerne, 
afprøvning af forskellige møde- og samarbejdsformer og deling af viden og data.  

                                                      
1 Regeringen, 2017: Afrapportering. Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen  
2 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2015: Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018 
3 Sundheds- og Ældreministeriet, 2017: Den nationale diabeteshandlingsplan  
4 Praktiserende Lægers Organisation, 2018: Overenskomst om almen praksis 
5 Personer med type 2 diabetes omtales som ”borgere” eller ”patienter” afhængig af, hvilken sektor de befinder sig i. I 
denne rapport har vi valgt at omtale dem som ”patienter”.  
6 Gittel JH, 2012: Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgaard 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2017/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Sammenhaenge-naere-sundhedsvaesen/Afrap-naere-sammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.ashx
http://www.regioner.dk/media/5538/nationale-maal-2017-juni-2017.pdf


 

 

 

 

3 Om projektet 

3.1 Projektets organisering  
Den daglige projektledelse blev varetaget af projektgruppen bestående af praktiserende læge Thomas Saxild, 
Grøndalslægerne, ledende overlæge Hans Perrild, Endokrinologisk Afdeling Bispebjerg Hospital og centerchef 
Charlotte Glümer, Center for Diabetes. Projektkoordinator Lene Christensen, Center for Diabetes stod for 
mødeindkaldelser, planlægning og koordinering af, hvor de følgende møder skulle afholdes, planlægning af 
mødeaktiviteter m.v. På vidensdelingsmøderne fungerede projektkoordinatoren som tovholder og sørgede 
for tidsstyring og struktur.  

For at sikre ledelsesmæssig opbakning blev der nedsat en direktionel styregruppe med deltagelse fra de 
involverede parter. Medlemmerne af styregruppen var: 

• Else Hjortsø, vicedirektør Region Hovedstaden 

• Kirsten Wisborg, vicedirektør Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

• Karen Nørskov Toke, sundhedschef Københavns Kommune 

Styregruppen havde til opgave at bidrage med strategisk viden og sikre sammenhæng til parallelle initiativer 
og indsatser, der kunne bidrage til at sikre projektets overordnede ambition om at skabe bedre og mere 
sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. 

Yderligere blev der etableret en faglig følgegruppe til projektet. Følgegruppens opgave var at vejlede 
projektgruppen, bidrage med viden og sikre sammenhæng til parallelle initiativer og indsatser, der kan have 
relevans for nærværende projekt. Repræsentanter fra Diabetesforeningen, Steno Diabetes Center 
Copenhagen samt kommunale og regionale praksiskonsulenter deltog i følgegruppen. Figur 1 viser projektets 
organisering. 

Figur 1: Organisationsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Projektets deltagere 
I alt 24 fagpersoner fra almen praksis, Endokrinologisk Afdeling og Center for Diabetes deltog inklusive 
projektgruppen og projektkoordinatoren deltog i TværSam. I det følgende omtales disse personer som 
projektets deltagere. Almene praksisser blev rekrutteret af den praktiserende læge i projektgruppen. Fem 
praksisser med patienter bosat i Københavns Kommune og tilhørende Bispebjerg Hospitals optageområde 
deltog. I tabel 1 ses antallet af deltagende fagpersoner fra hver af de involverede sektorer.    

 

Styregruppe

Praksissektor Kommune Hospital

Projektledelse

Evalueringsfunktion

Følgegruppe



 

 

 

 

Tabel 1: Karakteristik af deltagerne  

Faggruppe og organisation  Antal 
deltagere  

Læger fra Endokrinologisk Afdeling   3 

Sygeplejersker fra Endokrinologisk Afdeling  2 

Læger fra almen praksis  9 

Sygeplejersker og SOSU-assistenter fra almen praksis  7 

Læger fra Center for Diabetes  1 

Sygeplejersker fra Center for Diabetes  2 

 

3.3 Indsatsens indhold 
I perioden februar 2018 til januar 2019 afholdtes otte vidensdelingsmøder. Vidensdelingsmøderne fandt sted 
en gang om måneden med undtagelse af juli, august og november. Møderne blev afholdt på deltagernes 
respektive arbejdspladser. Fremmødet var højt – fra 17 til 22 deltagere ud af de potentielle 24 deltagere i 
projektet (70-92 %) – på samtlige møder.  

Figur 2: Faseopdeling af TværSam 

 

 

 

TværSam var tilrettelagt efter en bottom-up-tankegang. Projektgruppen havde på forhånd defineret det mål 
for projektet, at der skulle udvikles et samarbejde om at skabe fælles populationsansvar for patienter med 
type 2 diabetes på tværs af de tre sektorer. Det første vidensdelingsmøde bestod i en workshop, hvor alle 
deltagerne inklusive projektgruppen arbejdede med at identificere et fælles mål for den fælles population 
ved hjælp af et driverdiagram7. Dette arbejde bestod i, at der først blev fastlagt et overordnet fælles mål, 
som lød: ”Et godt liv med type 2 diabetes. Øget livskvalitet og færre komplikationer”. Ud fra dette 
overordnede fælles mål blev der udviklet primære drivere og sekundære drivere, som er faktorer, der 
påvirker målet. På baggrund af de sekundære drivere blev der herefter formuleret konkrete indsatser, som 
skal til for at opnå de ønskede mål, og som i dette tilfælde kunne udføres på vidensdelingsmøderne. Formålet 
med at arbejde med driverdiagrammet var i fællesskab at udvikle tydelige mål og tilsvarende indsatser, som 
samtlige deltagere på tværs af faggrupper og sektorer bakkede op. I figur 3 ses det udviklede driverdiagram. 

 

 

                                                      
7 Med inspiration fra Forbedringsmodellen: Langley GJ et al, 2009: The Improvement Guide. San Francisco: Jossey-Bass 
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Figur 3: Driverdiagram  

 

 

På de efterfølgende vidensdelingsmøder blev der som led i udviklingen og afprøvningen af 

samarbejdsmodellen for vidensdeling afprøvet forskellige mødeformer og -metoder, ligesom indholdet af 

møderne varierede fra gang til gang. Med bottom-up-tilgangen blev dagsordenen for hver gang tilrettelagt 

på baggrund af, hvad deltagerne fandt relevant, samtidig med at ideerne til vidensdeling (se figur 3, orange 

bobler) blev inkorporeret i møderne. Således blev der arbejdet med både gruppearbejde og 

plenumdiskussioner, og nogle af deltagerne holdt faglige oplæg om emner, som de ønskede at 

videreformidle, eller som gruppen var interesseret i at høre mere om. Derudover blev case-fremlæggelser et 

fast punkt på dagsordenen. Case-fremlæggelserne indebar, at de af deltagerne, der ønskede det, medbragte 

cases omhandlende egne patienter og fremlagde dem for de øvrige deltagere med det formål at få konkret 

hjælp til behandling af en kompliceret patient, at diskutere hvordan man kunne have handlet anderledes på 

en konkret problemstilling, eller blot at dele en oplevelse vedrørende en kompliceret patient. Se bilag 1 for 

en oversigt over indholdet på de enkelte vidensdelingsmøder. 

 



 

 

 

 

Etablering af fælles datagrundlag 
Et af de konkrete mål med TværSam var at udvikle og afprøve en model for brug af fælles data, hvilket indebar 
opbygning af et fælles datagrundlag med data fra alle tre sektorer i projektet. Intentionen var, at der skulle 
arbejdes med data løbende i projektet, men først mellem syvende og ottende vidensdelingsmøde blev de 
første spæde skridt taget i retning af fælles datagrundlag i form af indsamling af data i de fem almene 
praksisser. Inden det ottende vidensdelingsmøde gennemgik lægerne fra de fem almene praksisser i 
TværSam alle deres patienter med type 2 diabetes. Patienterne blev registreret ud fra en række indikatorer, 
se tabel 3 nedenfor. De indsamlede data blev behandlet i anonymiseret form og præsenteret for deltagerne 
på det ottende vidensdelingsmøde. 

Tabel 3: Oversigt over variable indsamlet i almen praksis 

Datagrundlag Resultatindikatorer Medicin Proces indikatorer: 

Diabetesrelaterede 

indsatser 

Rygning 

Køn  U-albumin ACE/AT2 Øjenlæge seneste 

år 

Ryger ja/nej 

Alder HbA1c Statin ja/nej Fodterapeut 

seneste år 

 

 Blodtryk systolisk  Kommunalt tilbud   

 Blodtryk diastolisk  Går hvor: læge 

eller ambulatorie 

 

 LDL  Årskontrol måned  

 

Den indledende opgørelse viste, at der fremadrettet er behov for tydeligt at definere de indikatorer, der 

måles på, og præcisere metoden for dataopgørelsen. 

Patientinddragelse 
Patientinddragelse var et ønske fra projektgruppens side og blev også identificeret som en sekundær driver 

i driverdiagrammet (figur 3). Projektgruppen opstillede indledningsvist en række konkrete metoder til 

patientinddragelse, herunder registrering af samarbejde i patientforløb, patienters deltagelse i 

forebyggelsesinitiativer og patienters HbA1c; tværsektorielle forløbsaudits og måling af patienttilfredshed og 

patientoplevet livskvalitet. Disse metoder havde til formål at inddrage patienterne i projektet enten gennem 

tilstedeværelse af patienter eller gennem brug af patientdata. I dataopgørelserne fra almen praksis, som blev 

præsenteret på ottende vidensdelingsmøde, blev patienternes deltagelse i forebyggelsesinitiativer 

(fodterapeut, øjenlæge og kommunale tilbud) og HbA1c registreret. Det lykkedes dog ikke til fulde at indfri 

projektgruppens forventninger til patientinddragelse i projektperioden.  

 

 



 

 

 

 

4 Om evalueringen 
Ideen bag nærværende evaluering er, at projektets indsigter og resultater kan danne udgangspunkt for at 
videreudvikle og udbrede modellen til andre geografiske områder, andre dele af sundhedsvæsenet og andre 
diagnoseområder.  

4.1 Formål med evalueringen 
Formålet med evalueringen er:  

a. At belyse projektets planlagte udviklingsproces, herunder hvordan udvikling og afprøvning 
af en samarbejdsmodel for vidensdeling og en model for deling af data forløber 

b. At vurdere effekterne af udviklingsprocessen i form af forbedret samarbejde og 
sammenhæng i patientforløb på baggrund af gensidig tillid og respekt og fælles vision, mål 
og sprog på tværs af de tre sektorer, det vil sige opfyldelsen af projektets hypoteser. 

4.2 Materiale og metode 
Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering, og der evalueres både på projektets proces og effekt 
for at belyse, hvordan den udviklede model virker, for hvem den virker, og under hvilke omstændigheder den 
virker.  

Dataindsamlingen er foretaget løbende henover projektperioden ved brug af følgende kvalitative og 
kvantitative metoder: 

• Dokumentstudier af materiale vedrørende planlægning, udvikling og gennemførelse af projektet  

• Observationer på vidensdelingsmøderne  

• Semistrukturerede interviews med projektgruppen, projektkoordinatoren og deltagerne  

• Spørgeskema om relationel koordinering  

• Afholdelse af afsluttende evalueringsmøde med deltagerne bortset fra projektgruppen og 
projektkoordinatoren.  

Dokumentstudier 
Diverse dokumenter og mødemateriale, herunder dagsordener, PowerPoint-præsentationer og case-
fremlæggelser, indgår i datamaterialet for at få indsigt i, hvilken viden deltagerne delte med hinanden og i 
mødernes struktur og organisering. Materialet er analyseret med fokus på elementer, der virkede 
henholdsvis fremmende og hæmmende for at opnå den ønskede effekt af vidensdelingsmøderne.   

Observationer 
I hvert af de otte afholdte vidensdelingsmøder deltog én eller to evaluatorer for at observere mødernes 
struktur og deltagernes interaktion. Observationerne var struktureret efter en observationsguide (se bilag 2). 
Skriftlige noter er analyseret med fokus på elementer, der virkede henholdsvis fremmende og hæmmende 
for en meningsfuld gennemførelse af møderne og for opnåelse af fælles mål og viden og gensidig respekt.   

Interviews 
Samtlige deltagere inkl. projektgruppen og projektkoordinatoren blev efter femte vidensdelingsmøde 
inviteret til et semistruktureret telefoninterview. I alt 17 personer deltog. Interviewene varede 30-40 
minutter og tog udgangspunkt i en tematiseret interviewguide (se bilag 3-5) udarbejdet på baggrund af 
observationer på de to første vidensdelingsmøder og ændret undervejs i takt med, at nye indsigter blev 
opnået. Interviewene blev optaget på diktafon og transskriberet ordret. Interviewmaterialet er analyseret 
med en datadrevet og induktiv tilgang8, hvori relevante temaer blev fremtrædende gennem kodningen af 

                                                      
8 Strauss A & Corbin J, 1998: Basics of Qualitative Research. London: Sage Publications. 



 

 

 

 

materialet. Temaer, som havde relevans for evalueringsspørgsmålene, blev herefter analyseret med særligt 
fokus på en række ofte forekommende nøgleord identificeret i materialet, fx case-fremlæggelser, kendskab, 
tillid etc. 

Spørgeskema 
Et spørgeskema (se bilag 6) inspireret af en dansk oversættelse af et engelsksproget spørgeskema om 
relationel koordinering9 blev anvendt til måling af kvaliteten af relationerne mellem respondenterne opdelt 
i faggrupper og organisationer. Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk til samtlige deltagere efter hvert 
vidensdelingsmøde, første gang dog efter tredje møde. Besvarelsesprocenten varierede fra 36 til 68. 
Spørgeskemaet måler relationer mellem respondenterne opdelt i faggrupper og organisationer. Indhentning 
af gentagne besvarelser gjorde det muligt at monitorere udviklingen af respondenternes relationer gennem 
projektperioden. 

Evalueringsmøde 
Ved projektets afslutning afholdtes et evalueringsmøde for alle deltagere bortset fra projektgruppen og 
projektkoordinatoren. 12 personer ud af 21 mulige deltog. Omdrejningspunktet for mødet var en række 
spørgsmål, som evaluatorerne hidtil ikke havde fundet fyldestgørende svar på i datamaterialet. Efter mødet 
blev de personer, der ikke var til stede på evalueringsmødet, inviteret til et kort, telefonisk 
evalueringsinterview, hvor de blev stillet de samme spørgsmål (se bilag 7) som deltagerne på 
evalueringsmødet. Tre personer deltog heri. Den efterfølgende analyse fokuserede på deltagernes oplevelser 
af styrker og svagheder ved den udviklede samarbejdsmodel og projektet som helhed. 

Se bilag 8 for en mere detaljeret beskrivelse af materiale og metoder samt de opstillede proces- og effektmål. 

I tabel 4 ses de temaer, som evalueringen omhandler, og de spørgsmål, som inden for hvert tema søger at 
belyse de opstillede proces- og effektmål samt de anvendte dataindsamlingsmetoder. Den efterfølgende 
præsentation af analysen af den indsamlede empiri tager udgangspunkt i 
evalueringstemaerne.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Gittel JH, 2012: Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. København, Munksgaard 



 

 

 

 

Tabel 4: Evalueringstemaer, evalueringsspørgsmål og dataindsamlingsmetode   

Tema  Spørgsmål  Dataindsamlingsmetode  

Hvordan forløber   
vidensdelingsmøderne?  
(Afsnit 5.1) 

Er der et tydeligt mål med 
vidensdelingsmøderne, og ændrer dette sig 
undervejs i processen?  

Observationer   
Dokumentstudier   
Interviews   

Hvilke faktorer virker hhv. hæmmende 
og fremmende for en meningsfuld   
gennemførelse af vidensdelingsmøderne?  

Hvilken struktur og organisering vælges 
og anvendes, og hvilke ændringer sker 
gennem processen?  

Udvikles et fælles mål 
for samarbejdet 
om patienter med type 2 
diabetes gennem 
vidensdelingsmøderne? 
(Afsnit 5.2)  

I hvilken grad opnås en fælles forståelse af og 
mål for samarbejdet om patienter med type 2 
diabetes?  

Observationer   
Interviews  

Hvilke faktorer virker hhv. hæmmende 
og fremmende for opnåelse af fælles forståelse 
af og mål for samarbejdet?  

Skaber vidensdelings-  
møderne bedre relationer og 
kommunikation mellem   
deltagerne?  
(Afsnit 5.3) 

I hvilken grad udvikles hyppig, rettidig, præcis og 
problemløsende kommunikation mellem 
deltagerne?  

Observationer   
Spørgeskemaer   
Interviews   

I hvilken grad udvikles tillid og respekt mellem 
deltagerne?  

Hvordan kommer forbedrede relationer og 
kommunikation til udtryk i dagligdagen udenfor 
møderne?  

Ændres relationer og kommunikation mere 
mellem nogle faggrupper/sektorer end andre?  

Hvad er perspektiverne for 
patientinddragelse og 
opbygning af fælles 
datagrundlag?  
(Afsnit 5.4)  

Hvordan kan patienter med type 2 
diabetes inddrages som aktive partnere i det 
tværsektorielle samarbejde?  

Observationer   
Interviews   

Hvordan kan patienter med type 2 diabetes få 
gavn af vidensdelingsmøderne?  

Hvilke redskaber og data understøtter   
patientinddragelse?  

Hvilke data styrker det tværsektorielle 
samarbejde om patienter med type 2 diabetes?  

 

 

 

 



 

 

 

 

5 Analyse  

5.1 Hvordan forløb vidensdelingsmøderne? 
I dette afsnit gennemgås de faktorer, som i empirien ses at have betydning for en meningsfuld gennemførelse 
af vidensdelingsmøderne. Det gælder bottom-up-tilgangen, mødernes faglige indhold og arbejdsformer, 
deltagelse af forskellige faggrupper, mødernes fysiske rammer og projektledelsen.  

Spørgsmålene om, hvorvidt der var et tydeligt mål med vidensdelingsmøderne, hvilken struktur og 
organisering der blev valgt, og hvilke ændringer der skete undervejs, besvares dels i dette afsnit og i afsnittet 
om indsatsens indhold (afsnit 3.3). 

5.1.1 Bottom-up-tilgangen skabte ejerskab og fælles mål 
Evalueringen viser, at bottom-up-tilgangen skabte fælles mål for vidensdelingsmøderne, hvilket var målet 
med at benytte denne tilgang. Samtidig bidrog tilgangen til at skabe ejerskab over projektet for deltagerne. 
Bottom-up-tilgangen betød, at mødernes struktur og indhold blev ændret alt efter deltagernes behov. 
Eksempelvis valgte projektgruppen at prioritere tid til case-fremlæggelser på hvert vidensdelingsmøde 
baseret på deltagernes udtrykte behov. Deltagerne oplevede at der var plads til, at de kunne medbringe 
emner til diskussion på møderne.  

Projektkoordinatoren fortalte, at driverdiagrammet blev brugt som projektplan og som et redskab til at 
skabe tydelighed om det fælles mål. Det blev indimellem taget frem for at vise deltagerne, hvor langt 
projektet var nået, og for at tydeliggøre, at det var deltagernes egne input, som udgjorde rammerne for 
afvikling af projektet. På vidensdelingsmøderne observerede evaluatorerne, at driverdiagrammet bl.a. blev 
brugt som udgangspunkt for gruppearbejde med diskussion af, hvor langt de var kommet i forhold til de 
fælles mål. På det afsluttende ottende vidensdelingsmøde tog projektgruppen igen driverdiagrammet frem 
for at vise, at gruppen havde nået at arbejde med alle de mål, de i fællesskab havde opstillet, bortset fra 
målet om patientinddragelse. 

Deltagerne havde forskellige oplevelser af brugen af driverdiagrammet. Nogle deltagere oplevede, at 
arbejdet med driverdiagrammet bidrog til en meningsfuld gennemførelse af vidensdelingsmøderne, bl.a. ved 
at give et godt visuelt overblik, som skabte struktur og hjalp med at holde fokus. Ligeledes oplevede 
deltagerne, at det fælles arbejde med driverdiagrammet bidrog til at danne relationer mellem sektorerne og 
fungerede godt som en måde at inddrage deltagerne på. Et projektgruppemedlem udtalte: 

 
 

 

 

 

 

 
Samtidig oplevede andre deltagere, at det var svært at arbejde med driverdiagrammet, fordi det for dem var 
en uvant arbejdsform. En sygeplejerske sagde, at hun forstod hensigten med at bruge driverdiagrammet til 
at anskueliggøre opgaven, men kunne ikke overskue og navigere i diagrammet.  

De fleste deltagere gav udtryk for, at arbejdet med driverdiagrammet var vigtigt i et pilotprojekt som en 
måde at inddrage deltagerne i udviklingen af modellen. Flere foreslog dog at forkorte eller helt udelade 
arbejdet med driverdiagrammet i en eventuel fortsættelse eller udvidelse af TværSam. En læge mente, at de 

Så [driverdiagrammet] sætter retning, og så kan man sige, at de faktisk selv 
har været med til at sætte målene og sætte driverne, og derfor skaber det 

ejerskab. (…) Fælles ejerskab, det er det genialt til (…) Det er et genialt 
redskab til bottom-up, synes jeg. Det er også noget, vi selv har fundet på – 

om det var det, vi skulle gøre. (Projektgruppemedlem) 



 

 

 

 

kunne have arbejdet med PDSA-cirklen i stedet, da det er et redskab, som mange af deltagerne allerede er 
bekendte med.  

5.1.2 Fagligt indhold og vekslende arbejdsformer gav input og ejerskab og fremmede aktiv deltagelse 
I interviewene blev case-fremlæggelserne af alle faggrupper i alle tre sektorer fremhævet som et element, 
der gav stor værdi for dem, fordi diskussionen af konkrete cases gav faglige input til patientbehandling, både 
med hensyn til særlige patientgrupper, fx patienter med ikke-vestlig baggrund, og til konkrete patientforløb. 
Desuden pointerede interviewpersonerne, at case-fremlæggelserne motiverede dem til at deltage aktivt i 
vidensdelingsmøderne, hvilket også blev observeret på møderne. Flere deltagere fortalte, at arbejdet med 
cases havde givet dem mulighed for at bruge hinandens kompetencer og komme med konkret fagligt input 
til, hvordan en given case kunne håndteres. Også de faglige oplæg, som deltagerne holdt for hinanden om 
forskellige emner, var ifølge projektkoordinatoren et værktøj til at engagere deltagerne i projektet og skabe 
ejerskab, og som viste sig at virke efter hensigten.   

En måde at strukturere møderne, som samtidig blev anvendt for at fremme aktiv deltagelse, var at skifte 
mellem diskussioner i plenum og gruppearbejde. Ifølge flere interviewdeltagere var fordelen ved 
gruppearbejdet, at man kunne komme i dybden med et problem og bruge længere tid på at tale om det. 
Noget gruppearbejde blev udført i fagopdelte grupper, hvor læger og sygeplejersker hver for sig drøftede 
diverse emner, og dette viste sig især at være befordrende for sygeplejerskernes aktive deltagelse. 
Plenumdiskussionerne bidrog til at udveksle viden og erfaringer og skabte også indsigt i de andre sektorer.  

Det høje fremmøde på møderne tolkes som udtryk for engagement, ansvars- og ejerskabsfølelse hos 
deltagerne.  

5.1.3 Deltagelse af alle faggrupper bidrog til meningsfuld dialog 
Vigtigheden af, at samtlige faggrupper, der er involveret i behandling af patienter med type 2 diabetes, 
deltog på vidensdelingsmøderne, blev bekræftet af samtlige faggrupper og sektorer i projektet.  

 
 
 
 
Dette blev begrundet med, at ansvaret for behandling af patienter med type 2 diabetes med den nye 
overenskomst i højere grad bliver lagt ud til almen praksis, og at sygeplejersker derfor i nogle praksisser 
fremover vil være i kontakt med samtlige af klinikkens patienter med type 2 diabetes. På 
vidensdelingsmøderne blev det observeret, hvordan alle faggrupper bidrog til en meningsfuld dialog, hvor 
alle perspektiver blev vel modtaget. Især ved case-fremlæggelserne blev det tydeligt, at hver faggruppe 
bidrog med forskellige værdifulde input til, hvordan en given case kan håndteres, hvilket samtidig skabte 
indsigt i, hvordan de forskellige faggrupper arbejder. 

5.1.4 Mødernes rammer havde betydning for deltagernes udbytte af møderne 
Analysen viser, at deltagerne oplevede det gavnligt, at vidensdelingsmøderne blev afholdt på skift på 
deltagernes respektive arbejdspladser. Deltagerne satte pris på at komme ud og se de andre deltageres 
arbejdssteder, da det gav indblik i, hvordan de arbejder med patienterne – også selvom der ikke altid var så 
meget plads. En sygeplejerske fortalte, at hun gennem besøgene fik indblik i de andre sektorers procedurer 
og rammer, fx i forhold til hvor lang tid der er til rådighed til hver patient, og hvad behandleren skal nå på 
den tid samt indsigt i, hvem hun skal kontakte, hvis hun har et spørgsmål om en borger. En deltager påpegede 
vigtigheden af, at der var plads til alle ved mødebordet: 

Det er jo virkelig vigtigt, at hele behandlerteamet deltager. (Læge) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gentagne gange i projektperioden fremhævede praktiserende læger, at modellen var tidskrævende idet 
patienter med type 2 diabetes kun udgør en lille del af patienterne i almen praksis. Det blev foreslået, at 
modellen gøres mere efficient for almen praksis ved at inddrage flere patientgrupper, så man på møderne fx 
arbejdede med både patienter med KOL og patienter med type 2 diabetes, og at afkorte møderne fra tre til 
to timer. Desuden foreslog de praktiserende læger at rykke mødetidspunktet fra kl. 15 til kl. 16, da de havde 
svært ved at forlade deres praksis inden kl. 15. 

Et andet forslag, der blev fremført, til en måde at opbygge modellen på er, at sygeplejerskerne fra Center for 
Diabetes besøger almene praksisser, hvor de sammen med en læge og en sygeplejerske gennemgår samtlige 
af klinikkens patienter med type 2 diabetes. På den måde skabes personlige relationer, og samtidig kan det 
fastlægges og aftales, hvem der gør hvad i forhold til konkrete patienter. Tilsvarende kunne personalet fra 
Endokrinologisk Afdeling besøge almene praksisser, eller der kunne holdes virtuelle møder, hvis personlige 
besøg ikke kan lade sig gøre.   

5.1.5 Intensiv projektledelse var afgørende for succesfuld gennemførelse  
Evalueringen viser, at både projektkoordinatoren og projektgruppen spillede en afgørende rolle for 
projektets forløb.  

Projektkoordinatorens funktion som tovholder på vidensdelingsmøderne blev af mange deltagere 
fremhævet som vigtig for, at punkterne på dagsordenen blev nået, og at møderne havde en meningsfuld 
struktur.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Projektkoordinatoren understregede selv, at det er vigtigt i et projekt som TværSam at have tilstrækkelig tid 
til koordinering og planlægning af opgaver samt at have erfaring med projektledelse.  

Projektgruppen, som bestod af initiativtagerne til TværSam, planlagde og fik finansieret projektet. Mens 
projektkoordinatoren i vid udstrækning stod for den praktiske gennemførelse af vidensdelingsmøderne, 
ydede projektgruppen især en stor ledelses- og planlægningsindsats mellem møderne. Denne indsats indebar 
fastlæggelse af indholdet på de enkelte møder og uddelegering af opgaver. Undervejs i projektet viste det 
sig, at der lå en vigtig opgave i at give ansvaret for at nå i mål videre til deltagerne – en opgave, som indebar 
at få skabt ejerskab blandt deltagerne og hjælpe dem med at arbejde mellem møderne:  

Der er rimelig mange mennesker til de her møder, kan man sige, og nogle 

gange sidder vi sådan lidt trængt, så nogle sidder lidt i baggrunden og andre 

sidder mere i midten af det hele. Det kan nogle gange være lidt svært at få 

oplevelsen, at alle er en lige stor del af det (…) Jeg synes måske godt nogle 

gange, det kan mærkes på, hvor aktiv man måske bliver på selve mødet.  

(SOSU-assistent) 

Jeg synes, det er godt, der bliver holdt lidt hånd i hanke med "hvorfor sidder 
vi her?" At der sidder nogen, som har den funktion, som lige opsummerer og 
sørger for, at der er en struktur over det. For ellers kan det hurtigt gå hen og 
blive en samtale, og så går vi hjem. Men det er supergodt, at der er en som 
er tovholder, hvis man kan sige det. At der er nogen, der siger "hov, nu skal 
vi lige spore ind på, hvad der er vores mål og fokus". Det, tror jeg, er meget 

væsentligt, at det er struktureret sådan. (Sygeplejerske) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsesopgaven bestod også i at være lydhør over for og tilpasse aktiviteterne i projektet til feedback fra 
deltagerne. Desuden lå der en ledelsesopgave i at få samlet op på diskussionerne på vidensdelingsmøderne 
og få draget konklusioner i forhold til de fastsatte mål. Her fremhævede projektkoordinatoren, at hun og 
projektgruppen kunne have udpeget formålet med de enkelte aktiviteter og deres læringspotentiale mere 
tydeligt:   

 

 

 

 

 

 

 

At de tre medlemmer af projektgruppen selv tilhørte de tre organisationer, hvis mangler i form af indbyrdes 
samarbejde var udgangspunktet for projektet, betød ifølge projektgruppen, at projektets succes afhang af, 
at de turde udfordre både egne og hinandens organisationer og roller i organisationerne. 
Projektgruppemedlemmernes etablerede indbyrdes relationer var et godt udgangspunkt for dette. 
Opbygning af relationer og indbyrdes tillid mellem projektgruppen på den ene side og de øvrige deltagere på 
den anden side viste sig dog også at være essentielt i forbindelse med ledelsesopgaven. 

Alt i alt viste projektledelsesopgaven sig at være større end forventet. Særligt krævede det en indsats at få 
deltagerne til selv at tage ansvar for at nå de fastsatte mål og arbejde for dette uden for møderne, fx med 
indsamling af data og forberedelse af faglige oplæg. I en eventuel forsættelse og udbredelse af TværSam-
modellen vurderer evaluator derfor, at det er vigtigt at overveje arbejdsbyrden mellem møderne for 
deltagerne.   

 

 

 

 

 

Vi skal nu have [deltagerne] til at tage endnu mere ejerskab i det, vi skal nå 
igennem i forhold til vores driverdiagram. Og det vil sige, at vi skal have dem 

til at arbejde mellem møderne også. Og der tænker jeg, at det er os i 
projektledelsesgruppen, der skal lave en strategi for det og give det fra os og 
være udfarende. Det får man jo ikke gjort, hvis man ikke får skabt ejerskab 
og følger op og hjælper. Det sker jo ikke bare ved at skrive: ”Gider du lede 

næste møde?”  (Projektgruppemedlem) 

 

Det er jo en forberedelsesopgave i forhold til at sige: "Okay, når vi nu sætter 
det her på dagsordenen, hvad vil vi så gerne have med derfra? Hvad er 

formålet med, at vi tager det op?" Det kunne man måske godt blive skarpere 
på og sige: "Okay, når vi nu skal drøfte OK18 fx, hvad er så formålet med det 
her oplæg, eller hvad skal diskussionen pejle hen imod i forhold til at gøre os 

klogere?”   (Projektkoordinator) 

 



 

 

 

 

5.2 Blev der udviklet et fælles mål for samarbejdet om patienter med type 2 

diabetes? 
Dette afsnit belyser, i hvilken grad det gennem vidensdelingsmøderne lykkedes at opnå en fælles forståelse 
af og fælles mål for populationen og for samarbejdet om patienter med type 2 diabetes, og hvilke faktorer 
der havde betydning for opnåelsen af fælles forståelse og mål.  

5.2.1 Case-fremlæggelser, faglige oplæg og driverdiagram bidrog til udvikling af fælles forståelse og mål 
Evalueringen viser, at deltagerne i projektperioden kom nærmere en fælles forståelse af og fælles mål for 
populationen og for samarbejdet. Vidensdelingsmøderne og de anvendte værktøjer, herunder case-
fremlæggelserne, de faglige oplæg og driverdiagrammet, bidrog til udvikling af fælles forståelse og mål.  

Case-fremlæggelserne blev nævnt som et element, der bidrog til at skabe fælles forståelse af og fælles mål 
for samarbejdet. En SOSU-assistent oplevede, at case-fremlæggelserne skabte en fælles forståelse af, hvad 
hver enkelt sektor arbejder med i forhold til den fælles patientpopulation, og at de var med til at identificere 
et mål om at blive bedre til at bruge hinanden og synliggjorde, hvordan dette kan gøres. Ligeledes oplevede 
en sygeplejerske, at udvikling af fælles forståelse og mål skete gennem case-fremlæggelserne:  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flere af deltagerne oplevede, at de ved at deltage i vidensdelingsmøderne blev bevidste om, at alle på tværs 
af sektorer arbejder hen imod samme mål. En læge fortalte:  

Patienterne er jo ens, om de kommer hos den ene eller den anden, så det er 

med at få skabt en fælles forståelse og måske også rive nogle barrikader 

ned, der har været imellem. Det ved jeg ikke om der har været, men i hvert 

fald så har jeg fundet ud af, hvor meget man kan bruge hinanden, og hvor 

opsatte alle er på at få det bedste ud af det for patientens skyld. Så jeg 

synes, at målene mange gange er det samme, man vil jo meget gerne det 

samme, men det er mere, hvordan man kommer derhen. Og der synes jeg 

da, at de her møder virkelig har bidraget til, at man har kunnet se nogle 

andre sider måske. (Sygeplejerske) 

 

 

FAKTABOKS 

Faktorer, der medvirker til en meningsfuld gennemførelse af vidensdelingsmøderne:  

o En bottom-up-tilgang, hvor deltagerne i fællesskab definerer mål for samarbejdet – fx med brug 
af et driverdiagram – skaber ejerskab 

o Case-fremlæggelser, faglige oplæg og vekslen mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner 
fremmer aktiv deltagelse af alle faggrupper 

o Deltagelse af alle faggrupper involveret i behandling af patienter med type 2 diabetes 

o Afholdelse af møderne hos deltagerne på skift bidrager til indsigt i hinandens arbejdsvilkår 

o Tilstrækkelige ressourcer til projektledelse og mødefacilitering – særligt er det afgørende at 
uddele ansvaret for at nå de fastsatte mål til deltagerne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
De faglige oplæg medvirkede til at skabe en fælles forståelse af arbejdet med patienter med type 2 diabetes 

og bidrog samtidig til etablering af et fælles sprog om et givent emne. Bl.a. medvirkede tre praktiserende 

lægers oplæg om OK18 og de nye klynger ikke bare til en større forståelse af overenskomstens implikationer 

for almen praksis og til at nedbryde spekulationer om klyngearbejdet, men også til at skabe et fælles sprog 

på tværs af sektorerne med hensyn til klyngearbejdet.  

Deltagerne oplevede generelt, at de gennem vidensdelingsmøderne fik en større forståelse for hinanden og 
for de forskellige arbejdsgange og opgaver i hver sektor. Ligeledes gav vidensdelingsmøderne deltagerne 
indblik i, hvor forskellige vilkår og praksisser, de sundhedsprofessionelle har ikke bare på tværs af sektorer, 
men også på tværs af klinikker. 

Flere deltagere oplevede, at driverdiagrammet fungerede godt i arbejdet med at skabe konkrete fælles mål, 
og at det bidrog til opbygning af relationer på tværs af sektorer. En sygeplejerske udtalte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Andre deltagere kunne dog senere i projektperioden ikke huske, hvilke fælles mål der var blevet formuleret.  

[Driverdiagrammet] synes jeg fungerer meget godt, fordi det gør at vi 
kommer ned og bliver meget konkrete i stedet at have meget perifere 

tanker, så gør det at vi ligesom kan sætte det i kasser og sige "hvad er det 
så, altså helt konkret hvad er det så, vi skal?" og det synes jeg er godt, og 

det er vigtigt at have konkrete mål. (…) Alle vil jo gerne det bedste for 
patienterne, men hvad er det vi mener når vi vil dem det bedste? Er det så 

den bedste behandling, eller er det at kunne rumme en der har det svært og 
måske bare ikke har accepteret sin diabetes, hvad er det bedste for 

borgerne? Så det har været godt at kunne blive konkrete med 
driverdiagrammet. (Sygeplejerske) 

 

FAKTABOKS 

Faktorer, der medvirker til udvikling af fælles mål for samarbejdet om patienter med type 2 diabetes:  

o Case-fremlæggelser, hvor problemstillinger hos patienter med komplekse behov gennemgås i 
fællesskab  

o Oplæg, der har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag og fælles referenceramme – kan 
både have et klinisk og organisatorisk fokus  

o Brugen af værktøjer til brugerinvolvering og fastsættelse af fælles mål, eksempelvis 
driverdiagrammer 

o  

 

Jeg synes, at vi har snakket meget mål, og jeg tror egentlig, at vi har haft de 

samme mål i sigte alle sammen hele vejen. Men det er jo altid godt at høre, 

at vi egentligt grundlæggende er ret enige om, hvad det her det handler om. 

(Læge) 

 



 

 

 

 

5.3 Skaber vidensdelingsmøderne bedre relationer og kommunikation mellem 

deltagerne? 
Dette afsnit belyser, hvordan og i hvilken grad kommunikation, respekt og tillid udvikles mellem deltagerne 
på vidensdelingsmøderne, og hvordan forbedrede relationer og kommunikation kommer til udtryk i 
dagligdagen uden for møderne.   

5.3.1 Kendskab giver respekt og tillid  
Mange af deltagerne fremhævede i deres interviews, at alene det at møde folk fra andre sektorer og lære 
dem at kende, bidrog til udvikling af tillid og respekt og var centralt for at kunne opbygge relationer og skabe 
grobund for kommunikation og samarbejde. En sygeplejerske fortalte, at hun med større ”autenticitet” 
kunne henvise patienterne videre til tilbud i de andre sektorer, fordi hun nu havde et bedre kendskab til både 
behandlere og tilbud i de andre sektorer. En anden sygeplejerske udtalte: 

 

 

 

 
 
En læge delte opfattelsen af vigtigheden af at opbygge relationer ved at møde folk. Hun forklarede, at det 
bidrog til at få afkoblet eventuelle fordomme om hinanden, når hun oplevede respekten mellem deltagerne.  

Til vidensdelingsmøderne blev der serveret kaffe, frugt og kage, og der blev lagt op til at tale sammen på 
tværs af sektorerne i pauserne. Ifølge en sygeplejerske skabte det en uformel stemning, som fik hende til at 
føle sig tryg ved at bidrage på møderne:  

 
 

 

 

 

 

 
 
Det, at deltagerne havde mødt hinanden gentagne gange, blev sammen med mødernes uformelle stemning 
nævnt af flere sygeplejersker som medvirkende til, at de bidrog mere til dialogen på møderne. I flere 
interviews blev det nævnt, at lægerne var mest aktive på de første par møder, men at sygeplejerskerne med 
tiden kom mere på banen. Det samme blev observeret på vidensdelingsmøderne. På nogle af møderne blev 
deltagerne opdelt i fagspecifikke fora, således at læger og praksispersonale drøftede diverse emner hver for 
sig, hvilket viste sig at medføre gode konstruktive drøftelser indenfor de enkelte faggrupper. Også case-
fremlæggelserne fremmede sygeplejerskernes aktive deltagelse, enten ved at de selv medbragte cases, eller 
ved at de bidrog med faglig sparring på cases fra deltagere fra de andre sektorer. Projektkoordinatoren 
oplevede, hvordan den øgede tillid mellem deltagerne havde indflydelse på case-fremlæggelserne og på, 
hvilke emner der blev diskuteret på møderne: 

Det er sådan lidt, at "kendskab giver venskab". Og det giver så bare en bedre 
grobund for samarbejde, bedre forståelse og større tillid og større respekt for 

hinandens arbejde. (Sygeplejerske) 

Stemningen er ikke sådan super formel, så det er en uformel stemning, men 

stadig med alvorlige emner. Det er en stemning, hvor man ikke føler, at man 

skal præstere et eller andet. (…) det er bare uformelt, og man må gerne sige 

"hov det er jeg ked af, det hørte jeg ikke lige" eller "nå, det har I snakket 

om?" Det er fint nok. Så det er lidt mere uformelt, og det gør helt klart, at 

man føler sig mere tryg til at bidrage med noget viden. (Sygeplejerske) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Ligeledes nævnte en læge, at den opbyggede tillid og det øgede kendskab betød, at der kom flere 
perspektiver med på de forskellige cases. 

Vidensdelingsmøderne udgjorde således et uformelt forum for udvikling af relationer, hvor kendskab 
udviklede sig til respekt og derefter til tillid i løbet af de gentagne møder.  

5.3.2 Vidensdelingsmøderne gav ny indsigt i og forståelse for de andre sektorers arbejde 
En af de pointer, der blev nævnt hyppigst i interviewene, er, hvordan vidensdelingsmøderne gav øget indsigt 
i de andre sektorer, både hvad angår arbejdsgange, IT-systemer, komplicerede patienter og de 
problematikker, den enkelte sektor er optaget af: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Dette citat illustrerer, hvordan vidensdelingsmøderne var med til at skabe indsigt i de forskellige sektorer og 
i, at sektorerne ofte arbejder med de samme problematikker, men i forskellige virkeligheder. Den 
pågældende læge uddybede sin udtalelse med, at han fik forståelse for, at det ikke nødvendigvis er let at 
håndtere problematikkerne i nogen af sektorerne, men at når man på vidensdelingsmøderne sammen får 
italesat problematikker, kan man bygge videre på det i fællesskab og skabe fælles løsninger for patienten. En 
sygeplejerske fortalte tilsvarende, at hun havde fået forståelse for, hvad de forskellige sektorer beskæftiger 
sig med og hvad de har at tilbyde, hvilket var en øjenåbner i forhold til de mange tilbud der findes, men som 
de i hendes praksis ikke benytter sig af. En anden sygeplejerske fortalte, hvordan hun før havde en forestilling 
om ”jamen det kan de bare gøre ude i praksis”, hvor vidensdelingsmøderne gav hende indblik i 
begrænsninger i de andre sektorer, som hun ikke kendte til. På samme måde fik deltagerne fra almen praksis 
og Endokrinologisk Afdeling ny indsigt i arbejdsvilkårene i Center for Diabetes: 

Jeg synes, at der bliver en større fortrolighed, og der bliver også en større 
vilje til at lukke op – også for det, hvor man måske selv er i tvivl eller har 

truffet nogle valg, som kunne have vist sig ikke at være rigtige. Særligt det 
møde vi havde for en uge siden (…) det viser helt tydeligt, at folk gerne vil 
lukke op for posen (…) og også bringe de cases med, hvor de selv er i tvivl 

eller tænker "hmm der kunne jeg måske godt have handlet bedre", og det er 
man ikke bange for at lægge frem. (Projektkoordinator) 

 

For hver time vi er sammen, opstår der diskussioner med vidensdeling, hvor 

man til dels finder ud af, at man sidder ofte med de samme udfordringer, 

men så kan man også forstå, at vi kommer fra tre vidt forskellige kulturelle 

områder med vidt forskellige rammer. Og måske også et lidt forskelligt 

værdigrundlag kan man sige. Og det bliver lidt klart, når man snakker med 

de andre. Man både undres og forundres nogle gange over, hvad man hører 

og ser. (Læge) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
Flere af deltagerne fra almen praksis og Endokrinologisk Afdeling blev overraskede over den manglende 
adgang til det Fælles Medicin Kort (FMK) i Center for Diabetes. En sygeplejerske fortalte, at det er vigtig 
information for almen praksis, når de henviser til Center for Diabetes. Denne nye viden medførte, at nogle 
deltagere blev opmærksomme på at indskrive medicin i henvisninger til Center for Diabetes.  

Særligt case-fremlæggelserne viste sig at have stor betydning for opnåelse af indsigt i og forståelse for 
hinandens arbejdsvilkår og udfordringer. En sygeplejerske fortalte:  

 

 

 

 

 

 

 

En anden sygeplejerske fandt det meget lærerigt, at case-fremlæggelserne gav indblik i hvilke tanker og 
refleksioner, deltagerne fra de andre sektorer havde om patienter med diabetes. En læge kom med et 
konkret eksempel på, hvordan case-fremlæggelserne gav indsigt i og forståelse for vilkårene i de andre 
sektorer:  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Projektkoordinatoren udtrykte håb om, at projektet og case-fremlæggelserne især har skabt en bevidsthed 
hos deltagerne om, at de er en del af noget større, at der er ressourcepersoner, de kan bruge, og at denne 

Os her på Center for Diabetes har fået det ud af det, at vi har givet dem et 
indblik i, hvad det er for nogle systemer vi har adgang til. Der er mange, der 
skriver en henvisning og skriver "se FMK", men vi har ingen FMK-adgang, så 
det er ikke muligt for os. Vi har heller ikke adgang til at se blodprøver, så de 

skal skrives i henvisningen, hvis det er noget, vi skal arbejde med. Og det 
synes vi, at vi skal. Så det har vi i hvert fald fået snakket rigtig meget om.  

(Sygeplejerske) 

Jeg sidder og lytter og får nogle faglige input, og jeg får også en 
fornemmelse af "okay, jeg sidder ikke alene med det, det er de samme ting" 
og hører, hvordan alle kan byde ind og så finde en løsning på det. Det er det, 
jeg får mest fagligt udbytte af og noget jeg bedst kan bruge, når jeg kommer 

tilbage. Ikke for at sige, at jeg ikke kan bruge det andet, men det er det jeg 
synes er rigtig interessant at arbejde med, når vi er der. (Sygeplejerske) 

 

Jeg tror måske, at de forskellige parter får en større forståelse for, hvad der 

foregår i de andre sektorer. Vi har haft et eksempel, hvor en superdygtig 

endokrinolog fortæller om en diabetescase, hvor man i et 

forebyggelsescenter og praksis måske sidder og undrer sig over hvorfor dét 

er svært, fordi det er noget som vi bare laver hver dag. Det er noget med at 

få øje på de mere psykosociale og eksistentielle forhold ved det at være en 

diabetisk patient, hvorimod endokrinologen måske ubevidst kommer til at 

give udtryk for "puha, hvordan kommer jeg videre, når jeg ikke kan komme 

videre med min medicin?" Og dér sker noget alle steder, man får en accept 

af "nå ja, det er jo simpelthen bare, fordi de har nogle svære rammer, vi 

kan lige så godt håndtere det selv". (Læge) 

 

 



 

 

 

 

viden kan føre til bedre patientbehandling hos den enkelte læge og sygeplejerske. Empirien peger på, at det 
er lykkedes at skabe denne bevidsthed og øgede viden hos deltagerne. 

5.3.3 Relationer mellem alle tre sektorer blev styrket 
Interviewene viste, at størstedelen af deltagerne oplevede, at de havde fået styrket deres relationer til de 
andre sektorer. En sygeplejerske fortalte, at hun oplever at have fået en stærkere relation til almen praksis 
og især sygeplejerskerne. Et par læger og sygeplejersker fra almen praksis og Endokrinologisk Afdeling lagde 
især vægt på deres forbedrede relationer til Center for Diabetes. En læge fortalte:  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
En sygeplejerske fortalte, at hun oplever at have fået en stor viden og respekt for det arbejde, de yder i Center 
for Diabetes, og at det har ændret hendes syn på centeret. Hun kendte godt til centeret før, men med den 
tillid, hun har fået opbygget til deltagerne derfra, tænker hun nu på Center for Diabetes som en forlænget 
arm af hendes viden, når hun henviser sine patienter dertil. En anden sygeplejerske fortalte, at hun før 
projektet havde et ringe kendskab til Center for Diabetes og har fået bedre forståelse af, hvad de tilbyder: 
  
 

 

 

 

 

 

 
Empirien viser samlet set, at vidensdelingsmøderne og særligt case-fremlæggelserne gav deltagerne øget 
indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, og at relationerne blev styrket mellem alle tre sektorer. 

Disse fund underbygges af resultaterne fra spørgeskemaerne, som målte den relationelle koordinering 
mellem deltagerne. Spørgeskemaet består af følgende syv spørgsmål: 

1. Hvor ofte kommunikerer du med sundhedsfaglige personer fra de øvrige sektorer om forbedring af 

tilbuddet til T2D-patienter? 

2. Kommunikerer du med sundhedsfaglige personer fra de øvrige sektorer om forbedring af tilbuddet 

til T2D-patienter på det rette tidspunkt i patientforløbet? 

3. Er kommunikation med vidensdelingsmødets øvrige parter præcis i betydningen i fælles forståelse af 

forbedring af tilbuddet til T2D-patienter? 

4. Når der opstår problemer vedrørende forståelsen af samarbejdet om patientforløbene, kan der så 

findes løsninger med de andre sektorer, eller skyder de skylden på andre? 

Jeg er blevet mere bevidst om, hvad det kommunale, altså Center for 
Diabetes har af tilbud, og hvad de kan. Jeg har brugt dem og vidste godt, at 
de var der, men har nok ikke været så skidegod til at slå på tromme for dem 

overfor patienterne, fordi jeg måske ikke lige har vidst, hvor meget de 
egentlig kunne, og hvad der var af tilbud. (…) Så dels har jeg fået sat nogle 

ansigter på, og dels har jeg fået øget indsigt og derved superstor respekt for 
det, de tilbyder. (Læge) 

 

Det er supergodt at have mødt dem og bedre forstå, hvad Center for 

Diabetes kan, og hvad er det jeg kan sige til min patient, når jeg har en 

konsultation i forhold til at motivere min patient til at komme på Center for 

Diabetes. Der har jeg en meget bedre forståelse af, hvad der foregår derude, 

nu er det ikke så mystisk længere, når jeg har talt med de sygeplejersker, der 

kommer derfra. (Sygeplejerske) 

 



 

 

 

 

5. I hvilket omfang deler de øvrige parter på vidensdelingsmøderne dine faglige og organisatoriske mål 

i arbejdet med forbedring af tilbuddene til T2D-patienter? 

6. Hvor meget ved de øvrige parter på vidensdelingsmøderne om din rolle i arbejdet med forbedring af 

tilbuddene til T2D-patienter? 

7. Respekterer de øvrige parter på vidensdelingsmøderne din rolle i arbejdet med forbedring af 

tilbuddene til T2D-patienter? 

Hvert spørgsmål har fem svarmuligheder, som hver svarer til et antal point fra 1-5 (se bilag 6). For hvert 
spørgsmål har vi beregnet den gennemsnitlige værdi af svarene fra deltagerne inddelt i grupper – i vores 
tilfælde faggrupper (læger og sygeplejersker) og organisationer (almen praksis, Endokrinologisk Afdeling og 
Center for Diabetes). De fundne værdier udtrykker den enkelte gruppes oplevelse af kvaliteten af relationen 
til hver af de andre grupper for hvert af de syv elementer af relationel koordinering (se bilag 8 for en mere 
detaljeret beskrivelse af måling af relationel koordinering med spørgeskemaet). Figur 4 viser udviklingen i 
relationerne mellem deltagerne – her kun opdelt efter organisation – for hvert af de syv elementer. For 
overskuelighedens skyld har vi valgt at illustrere udviklingen med resultaterne efter femte 
vidensdelingsmøde, det vil sige lidt over halvvejs gennem projektperioden, og efter ottende og sidste 
vidensdelingsmøde.   

Figur 4: Relationel koordinering fra femte til ottende vidensdelingsmøde  

 CfD → End. 
Afd. 

CfD → alm. 
praksis 

End. Afd. → 
alm. praksis 

End. Afd. → 
CfD 

Alm. praksis 
→ End. Afd. 

Alm. praksis 
→ CfD 

Hyppig 
kommunikation 

2,3 → 2,7 2,3 → 2,7 2,3 → 3,0 3,0 → 3,0 1,8 → 2,1 2,3 → 2,3 

Rettidig 
kommunikation 

3,0 → 3,5 3,0 → 4,0 3,3 → 3,8 4,0 → 3,5 2,3 → 2,8 2,3 → 2,5 

Nøjagtig 
kommunikation 

3,7 → 4,0 3,7 → 4,0 4,3 → 4,3 4,3 → 4,3 3,5 → 3,9 3,5 → 3,9 

Problemløsende 
kommunikation 

4,6 → 4,3 4,6 → 4,3 4,3 → 4,5 4,3 → 4,5 3,3 → 4,2 3,5 → 4,4 

Fælles mål 
3,6 → 4,0 3,3 → 4,0 4,7 → 4,3 4,7 → 4,3 3,9 → 4,0 3,8 → 4,1 

Fælles viden 
2,3 → 4,0 3,0 → 4,0 4,0 → 4,0 4,0 → 4,0 3,0 → 3,5 3,0 → 3,6 

Gensidig 
respekt 

3,0 → 4,0 3,3 → 4,3 5,0 → 4,5 5,0 → 4,5 3,8 → 4,2 3,8 → 4,2 

LAV: under 2,5. MIDDEL: 2,5-3,4. HØJ: 3,5-5 

Det ses, at deltagerne på vidensdelingsmøderne overordnet set oplevede en forbedring af kommunikation, 
respekt og fælles viden og mål på tværs af de tre sektorer i løbet af projektperioden. Efter ottende 
vidensdelingsmøde var næsten alle relationer mellem de tre sektorer forbedret på alle syv områder, og på 
næsten alle områder var den relationelle koordinering høj. Det eneste område, hvor den relationelle 
koordinering fortsat var lav efter ottende vidensdelingsmøde, var de ansatte i almen praksis’ oplevelse af 
hyppig kommunikation (spørgsmål 1) med Endokrinologisk Afdeling og Center for Diabetes.  

I det følgende gennemgås udviklingen i besvarelserne af de syv spørgsmål for de enkelte faggrupper og 

sektorer fra femte til ottende vidensdelingsmøde. I bilag 9 ses samtlige svar og grafiske illustrationer af de 

enkelte relationer. 

 



 

 

 

 

Spørgsmål 1 – hyppigheden af kommunikation mellem sektorer  
Overordnet ses i løbet af projektperioden en øget hyppighed af kommunikationen om forbedring af tilbuddet 
til patienter med type 2 diabetes på tværs af de tre sektorer.  

Besvarelserne viser, at de ansatte i Center for Diabetes samlet set oplevede mere hyppig kommunikation 
med både almen praksis og Endokrinologisk Afdeling i løbet af projektperioden. Den øgede hyppighed af 
kommunikationen gælder dog kun for sygeplejerskerne, hvorimod lægens svar (der er kun én læge blandt 
deltagerne fra Center for Diabetes) vedblev at være ”middel”. Også sygeplejerskerne fra Endokrinologisk 
Afdeling oplevede mere hyppig kommunikation med almen praksis. Deltagerne fra almen praksis oplevede 
overordnet set ikke mere hyppig kommunikation med Center for Diabetes og Endokrinologisk Afdeling. 
Kigger man udelukkende på lægerne fra almen praksis, oplevede de en øget hyppighed af kommunikationen 
med begge de andre sektorer, men sygeplejerskernes svar på spørgsmålet om hyppig kommunikation med 
Center for Diabetes var ”under middel” både efter femte vidensdelingsmøde og efter ottende 
vidensdelingsmøde. Dette kan have forskellige årsager. Dog ses det, at 2/3 af de sygeplejersker, der 
besvarede spørgeskemaet efter femte vidensdelingsmøde ikke var de samme som de, der besvarede 
spørgeskemaet efter ottende vidensdelingsmøde.  

Spørgsmål 2 – Rettidig kommunikation mellem sektorer 
Overordnet ses i projektperioden en øget rettidig kommunikation om forbedring af tilbuddet til patienter 
med type 2 diabetes mellem alle tre sektorer. 

Besvarelserne fra almen praksis udviklede sig positivt fra ”under middel” til ”middel”, hvad angår rettidig 
kommunikation med både Center for Diabetes og Endokrinologisk Afdeling. Kigger man nærmere på de 
enkelte faggruppers besvarelser, ses dog, at sygeplejerskernes oplevelser af rettidig kommunikation med de 
to andre sektorer ikke blev forbedret i perioden. De ansatte i Center for Diabetes oplevede en øget rettidig 
kommunikation med både almen praksis og Endokrinologisk Afdeling, og dette gjaldt for både læger og 
sygeplejersker. Ligeledes oplevede de ansatte på Endokrinologisk Afdeling øget rettidig kommunikation til 
almen praksis, og især sygeplejerskernes svar på dette spørgsmål udviklede sig markant fra ”middel” til ”over 
middel” fra femte til ottende vidensdelingsmøde.  

Spørgsmål 3, 4 og 5 – præcis og problemløsende kommunikation og fælles mål på tværs af sektorer 
Besvarelserne viste, at præcis og problemløsende kommunikation om og fælles mål for arbejdet med 

forbedring af tilbuddet til patienter med type 2 diabetes blev oplevet som ”over middel” af alle tre sektorer 

både efter femte vidensdelingsmøde og efter ottende vidensdelingsmøde.  

Spørgsmål 6 – viden om hinandens roller på tværs af sektorer   
Besvarelserne af spørgsmålet om de andre deltageres viden om ens egen rolle i arbejdet med forbedring af 

tilbuddet til patienter med type 2 diabetes viser, at samtlige faggrupper i alle tre sektorer oplevede en øgning 

af denne viden i løbet af projektperioden. Besvarelserne fra Center for Diabetes om deltagerne fra 

Endokrinologisk Afdeling udviklede sig endda fra ”under middel” til ”over middel” i perioden, og særligt 

sygeplejerskerne fra Center for Diabetes oplevede en markant øget viden om deres arbejde fra 

Endokrinologisk Afdeling.  

Spørgsmål 7 – Respekt for hinandens roller på tværs af sektorer 
Samlet set blev den indbyrdes respekt for hinandens roller i arbejdet med forbedring af tilbuddene til 

patienter med type 2 diabetes betydeligt øget i perioden fra efter femte vidensdelingsmøde til efter ottende 

vidensdelingsmøde.  



 

 

 

 

Målingerne af relationel koordinering underbygger også den øvrige empiri, som præsenteres før og efter 

nærværende afsnit. Det kendskab, som deltagerne fik til hinanden på de gentagne møder, udviklede sig i 

løbet af projektperioden til indbyrdes respekt og tillid. Case-fremlæggelserne gav indsigt i de andre sektorers 

arbejde, hvilket især bidrog til at skabe fælles viden og fælles mål for arbejdet med at forbedre tilbuddet til 

patienter med type 2 diabetes. Også driverdiagrammet bidrog til at skabe fælles mål på tværs af sektorerne, 

og fælles mål vurderes at bidrage til den højere grad af præcis og problemløsende kommunikation mellem 

deltagerne om forbedring af tilbuddet til patienter med type 2 diabetes. Som det beskrives i det følgende 

afsnit, betød de styrkede relationer og nogle konkrete tiltag endvidere, at deltagerne i højere grad ringede 

til hinanden i deres daglige arbejde og dermed havde mere hyppig og rettidig kommunikation omkring 

forbedring af tilbuddet til patienter med type 2 diabetes på tværs af de tre sektorer.  

5.3.4 Styrkede relationer og kommunikation fik betydning i daglig praksis 
Projektet blev designet ud fra en antagelse om, at deltagerne gennem styrkede relationer ville bruge 
hinanden mere i hverdagen. Evalueringen viser, at dette lykkedes, og at de relationer, som blev dannet og 
styrket på vidensdelingsmøderne, har medført ændringer i deltagernes daglige praksis. Dette indebærer bl.a. 
telefonopkald til og besøg hos hinanden, en ny måde at skrive epikriser fra Center for Diabetes, et stigende 
antal henvisninger til Center for Diabetes, oprettelse af et sygeplejefagligt netværk og inddragelse af 
personale, der ikke har deltaget i projektet, i almen praksis. I det følgende beskrives disse tiltag, som 
fungerede uden for vidensdelingsmøderne og for nogles vedkommende stadig anvendes. 

Telefonopkald mellem sektorer  
Nogle deltagere fortalte, at de har ringet til nogle af de andre deltagere fra de andre sektorer for at få faglig 
sparring omkring patienter. Dette var muligt, fordi der på møderne blev udviklet en telefonliste med numrene 
på alle deltagerne. En læge og en sygeplejerske påpegede, at det er nemmere at ringe og tage kontakt, når 
man ved, hvem der er i den anden ende af telefonen, og ved at personen deler ens interesse i forbedring af 
patientforløb.  

Lægerne fra Endokrinologisk Afdeling oprettede som del af projektet desuden en såkaldt ”klyngetelefon”, 
som deltagerne kan ringe til med spørgsmål om behandling af patienter med type 2 diabetes. Formålet er at 
give deltagerne mulighed for direkte kontakt med en speciallæge i endokrinologi og hurtig faglig sparring 
eller svar på konkrete spørgsmål. En læge fortalte, at hun har haft stor glæde af klyngetelefonen og det at 
kunne få hurtig kontakt til en speciallæge, som hun modsat bagvagten på hospitalet ikke føler, at hun 
forstyrrer.  

Besøg hos hinanden 
En række deltagere fremhævede, at det var gavnligt at komme ud og besøge hinandens klinikker og 
arbejdspladser. Sygeplejerskerne mødtes endda på eget initiativ uden for vidensdelingsmøderne på Center 
for Diabetes for at se og høre om centerets arbejdsgange og tilbud. En SOSU-assistent fortalte, at hun er 

FAKTABOKS 

Hvordan og i hvilket omfang blev relationer og kommunikation forbedret med TværSam-modellen?  

o Kendskab til hinanden udviklede sig til respekt og tillid på tværs af sektorer 

o Vidensdelingsmøder med case-fremlæggelser gav indsigt i og forståelse for hinandens 
arbejdsvilkår på tværs af sektorer 

o Relationerne mellem sundhedsprofessionelle blev styrket mellem alle tre sektorer 

 



 

 

 

 

begyndt at følge Center for Diabetes på deres Facebookside for at holde sig opdateret om, hvilke 
arrangementer de tilbyder. Hun tog selv med til et af centerets arrangementer for at få bedre indsigt i deres 
arbejde med patienter og borgere og kunne formidle dette til sine egne patienter.  

Omvendte epikriser  
Et andet nyt tiltag, som projektet har medført, er omvendte epikriser. Deltagerne fra almen praksis og 
Endokrinologisk Afdeling gjorde på møderne opmærksom på, at de ikke har tid til at læse de lange 
henvisninger fra Center for Diabetes. I interviewene fortalte sygeplejerskerne fra Center for Diabetes, at de 
nu arbejder med en ny skabelon for epikriser. I ‘den omvendte epikrise’ står konklusionen øverst, så 
modtageren hurtigt kan danne sig et overblik. Endvidere blev det på evalueringsmødet foreslået, at 
Endokrinologisk Afdeling og Center for Diabetes fremover skriver et par faste linjer i bunden af epikriserne 
om, hvad det er, de kan tilbyde. Center for Diabetes kunne fx skrive, hvilke patienter de modtager, hvilke 
tilbud de har om træning og kost, og hvordan lægerne skal henvise til tilbuddene. Endokrinologisk Afdeling 
kunne fx skrive, at de har en rådgivningsfunktion, hvilket nummer og tidspunkt man kan kontakte dem på, 
og at de har mulighed for at sende sygeplejersker ud og undervise i stikketeknik. På den måde får lægerne 
en påmindelse om, at Center for Diabetes og Endokrinologisk Afdeling er samarbejdspartnere, også efter 
projektets afslutning. 

Flere henvisninger til Center for Diabetes 
I interviewene blev det gentagne gange nævnt af læger fra både almen praksis og Endokrinologisk Afdeling, 
at de i projektperioden oplevede i højere grad at henvise deres patienter til Center for Diabetes. De 
begrundede denne handling med, at de nu havde fået større kendskab til og viden om, hvad Center for 
Diabetes kan tilbyde patienterne og bedre kan videreformidle dette. En læge fortalte, at hun har lært om de 
mange muligheder i Center for Diabetes og uddybede:  

 

 
 

 
 
 
 
Både læger og sygeplejersker fra almen praksis understregede, at det har en betydning for patienterne, at de 
bl.a. kan sige, at de selv har besøgt Center for Diabetes, at de kender nogle af de ansatte, eller at de synes, 
centeret er et godt tilbud. Deltagerne fra almen praksis oplever ofte, at deres patienter kan have svært ved 
at navigere i de mange eksisterende tilbud til patienter med type 2 diabetes, men at det kan hjælpe, når 
lægen eller sygeplejersken anbefaler et specifikt tilbud.   
På evalueringsmødet foreslog sygeplejerskerne fra Center for Diabetes, at læger og sygeplejersker fra de 
andre sektorer kan skrive i deres henvisninger til Center for Diabetes, når der er tale om en person med 
nyopdaget type 2 diabetes. På den måde kan de ansatte i Center for Diabetes være mere opmærksomme på 
at få denne person hurtigt ind i et forløb.  

Inddragelse af egen klinik 
En sygeplejerske fra almen praksis fortalte, at hun forsøgte at inddrage resten af personalet på sin klinik, når 
hun kom hjem fra vidensdelingsmøderne, ved at fortælle dem om nye tiltag, de kunne begynde at bruge eller 
gøre på klinikken. Videre fortalte hun, at telefonlisten er blevet hængt op i hendes klinik, og én af hendes 
kolleger, der ikke deltog i projektet, har brugt af den til at kontakte hospitalssektoren. En anden sygeplejerske 
fra almen praksis fortalte tilsvarende, hvordan hun har taget den faglige sparring, hun fik på sin medbragte 
case, med tilbage til en anden læge på sin klinik og har udviklet en plan på baggrund heraf.   

De kan godt tage højde for individet, og det er ikke bare en hel gruppe, de 

behandler ens, men de tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. Det 

gør bare, at man henviser lidt flere og tænker, at de måske ikke passer ind i 

gruppesammenhængen, men godt kan have brug for hjælp alligevel. (Læge) 



 

 

 

 

Sygeplejefagligt netværk  
Et tiltag, der er opstået på vidensdelingsmøderne, er etablering af et sygeplejefagligt netværk blandt 
deltagerne i TværSam, der mødes uden for vidensdelingsmøderne og bl.a. deler viden om den nyeste 
medicin, udveksler erfaringer og diskuterer andre problemstillinger. Derudover tager sygeplejegruppen ud 
og besøger hinanden for at få indsigt i hinandens hverdage og arbejdsgange. 

 
 

 

 

 

 

En anden sygeplejerske fortalte, at det er meget relevant med et samarbejde bestående udelukkende af 
sygeplejersker, hvor man kan udveksle erfaringer, da de sidder med nogle andre opgaver og patientsamtaler, 
end lægerne gør. De fremmødte sygeplejersker på det ottende vidensdelingsmøde var alle enige i, at de har 
fået rigtig meget ud af at være ude og besøge hinanden. Dette har givet en indsigt i de andres arbejdsopgaver 
og en viden om, hvordan man kan bruge hinanden fremadrettet.  

5.4 Perspektiver for patientinddragelse og opbygning af fælles datagrundlag 

5.4.1 Opbygning af fælles datagrundlag 
Dette afsnit belyser etableringen af et fælles datagrundlag, herunder hvilke data der styrker det 
tværsektorielle samarbejde om patienter med type 2 diabetes.  

Arbejdet med data var ikke inkorporeret i projektet fra starten, da det er en tids- og ressourcekrævende 
proces for almen praksis at indsamle data om egne patienter. En læge fortalte, at dataudtrækket tog 
gennemsnitligt 10 minutter per patient i hans praksis. Et projektgruppemedlem fremhævede, at han opfatter 
det som en proces at få inkluderet data i projektet, og at det vil være centralt at inddrage data i en eventuel 
fortsættelse af TværSam-modellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 5-9 nedenfor ses de data, der blev præsenteret på ottende vidensdelingsmøde. I fremlæggelsen af 
data kunne det konkluderes, at arbejdet var et godt første skridt i retning af at kunne tale mere konkret om 
data og om, hvilke data der er anvendelige i denne sammenhæng. Under gennemgangen af data bemærkede 
flere deltagere det høje antal patienter i behandling med Statin i en bestemt klinik (se figur 7). Dette førte til 
refleksion over, hvorvidt man kunne overveje at undlade at anonymisere data for at få mulighed for at spørge 
hinanden til råds og dele viden om håndtering af forskellige problemstillinger.  

Vi har holdt sygeplejerskedag herinde i Center for Diabetes, hvor vi har 
inviteret alle sygeplejerskerne, der er med, og vist dem rundt og vist dem 

hvad vi laver, og de har været med på nogle af vores indsatser. Vi har spist 
frokost sammen og snakket om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at dele 

viden om vores patienter. (Sygeplejerske) 

 

Vi skal finde ud af, hvor fællesskabet kan bruges til noget nyt, og det kan fx 

være data, "hvor har vi nogen, der er dårlige, som ikke går til kontrol? Hvad 

er det for noget medicin, vi burde bruge alle sammen, som vi ikke bruger?" 

og den slags, det bliver det næste. Så vi har fundet ud af, at det vi gør godt 

alle sammen, det gør vi faktisk rigtig godt. Og så skal vi nu lære at bruge det 

her fællesskab til at gøre noget endnu bedre for de her patienter, som vi ikke 

har nået endnu. (Læge) 

 



 

 

 

 

Data, der styrker det tværsektorielle samarbejde 
På ottende vidensdelingsmøde blev det drøftet, hvordan data kan være med til at forbedre kvaliteten af 
behandlingen. Det blev diskuteret, at man fremover kan tage udgangspunkt i data og diskutere spørgsmål 
som: Hvad er målet for de opsatte indikatorer? Hvilke kliniske standarder skal vi have? 
Projektgruppemedlemmet fra Endokrinologisk Afdeling fortalte på mødet, at det fælles datagrundlag skal 
danne grobund for at undersøge, hvad det er, man kan forbedre i samarbejdet på tværs af sektorerne. En af 
de ideer, der kort blev diskuteret som en måde at forbedre det tværsektorielle samarbejde på med 
udgangspunkt i data, var oprettelse af et tilbud til patienterne om at få kontrolleret øjne og fødder på 
ambulatoriet. Til de patienter, der ikke havde mulighed for at møde i ambulatoriet, blev det foreslået at lave 
en mobil løsning, hvor klinikere kører ud til hjemmebesøg. Denne idé opstod på baggrund af datasættet, der 
viser, at en del patienter i de fem almene praksisser ikke var til årlig kontrol hos øjenlæge og fodterapeut i 
2018 (se figur 8 og 9). 

En anden praktiserende læge fortalte i sit evalueringsinterview, at han fandt det meget meningsfuldt at 
arbejde med data og derved bevæge sig fra patientniveau til populationsniveau. Han fortalte, at han ved at 
udtrække data om sine patienter fik et populationsoverblik, der viste blinde pletter. Han blev både 
opmærksom på patienter med type 2 diabetes, som han ikke havde set i lang tid, og på patienter, der var 
fejlkodet i systemet – hvilket flere andre praktiserende læger på det ottende vidensdelingsmøde nævnte, at 
de var blevet bekendt med. Videre fortalte han, at arbejdet med data gav ham et systematisk overblik over 
sine patienter, der fx gav indblik i, hvorvidt de i hans klinik bruger de kommunale tilbud i tilstrækkelig grad. 
Samtidig foreslog han endnu en måde at arbejde med data på, der indebærer, at lægerne fra Endokrinologisk 
Afdeling får adgang til de praktiserende lægers data, så de kan vejlede dem på baggrund af data.  

På evalueringsmødet blev der også reflekteret over brugen af data i projektet, og hvordan deltagerne 
forestillede sig at arbejde med data fremover. Flere læger gav udtryk for, at projektet blev meget 
meningsfuldt for dem, da arbejdet med data blev introduceret, og at arbejdet med data var gavnligt både for 
den enkelte klinik og på tværs af klinikker og sektorer. Det at arbejde med data giver lægerne et struktureret 
overblik over deres patientpopulation og øget patientsikkerhed, fordi de ude i klinikken opdager, om de har 
fået samtlige data indskrevet om sine patienter. Hertil kan data hjælpe med at forbedre den enkelte klinik 
ved at synliggøre fx patienter, som mangler at komme til årskontrol. Derudover kan arbejdet give en 
ensartethed i en stor klinik ved at understøtte, at alle klinikkens behandlere indtaster data på samme måde. 
Mødedeltagerne fra almen praksis så endvidere et potentiale i, at den enkelte læge kan medbringe data i sin 
klynge, og at man kan arbejde med data ift. andre sygdomme som fx KOL. Afslutningsvis blev der talt om, at 
arbejdet med data i projektet også gav en bekræftelse af, at kvaliteten i almen praksis er i orden i forhold til 
i andre sektorer, idet data viser, at de deltagende almene praksisser generelt har styr på deres patienter med 
type 2 diabetes.   

Alt i alt fandt deltagerne og særligt lægerne arbejdet med data relevant og interessant i dette første forsøg, 
fordi det gav overblik over egne patienter og indblik i forbedringspotentiale, fx med hensyn til manglende 
årskontroller. Det er projektgruppens ønske, at der skal arbejdes videre med det fælles datagrundlag, så der 
etableres fælles mål for de opsatte indikatorer, og at der løbende monitoreres på mål og kvalitetsstandarder. 
Dette vil bidrage til at skabe fælles ansvar for populationen og konkret handling på tværs af sektorerne. 
 



 

 

 

 

Figur 5: Andel patienter, der følges i almen praksis og ambulatorium 

 

 

 

 

Figur 6: Andel patienter, der har været til årskontrol i 2018

 

 



 

 

 

 

Figur 7: Andel patienter i behandling med Statin 

 

 

 

 

Figur 8: Andel patienter, der har været til øjenlæge i 2018  

 

 



 

 

 

 

Figur 9: Andel patienter, der har været til fodterapeut i 2018  

 

 

5.4.2 Patientinddragelse  
Dette afsnit belyser, hvordan patienter med type 2 diabetes kan inddrages som aktive samarbejdspartnere i 
det tværsektorielle samarbejde, hvilke redskaber og data der understøtter patientinddragelse, og hvordan 
patienter med type 2 diabetes kan få gavn af vidensdelingsmøderne. 

Deltagerne blev i interviewene spurgt til deres holdning til patientinddragelse i projektet. Flere læger 
udtrykte, at de ikke betragtede vidensdelingsmøderne som det rigtige forum for inddragelse af patienter, da 
tiden var bedre brugt på vidensdeling mellem sundhedsprofessionelle, herunder principielle drøftelser af 
håndtering og behandling af forskellige grupper af patienter og case-fremlæggelser. I stedet kunne 
patienterne inddrages på møderne gennem data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

På evalueringsmødet blev det foreslået at lave et feedbackinterview med nogle patienter med type 2 
diabetes for at afdække deres behov. Det kunne foregå på den måde, at patienterne blev interviewet om, 
hvad de synes fungerer godt i forhold til deres behandling, og hvad der kan forbedres. Lægerne og 
sygeplejerskerne skulle være til stede og observere interviewene, men uden at måtte bryde ind. Denne 
metode er i Center for Diabetes blevet anvendt i andre sammenhænge med god erfaring. De deltagere, der 

Hvis jeg skulle bruge noget viden der, så skal der være nogen, der går ud og 

afsøger en større gruppe patienter og siger "hvad for nogle nøgleord er der i 

spil, og hvad for nogle elementer er der i spil?" Det vil jeg gerne høre noget 

om. Men jeg orker simpelthen ikke at sætte mig ind i et rum med fire 

patienter, for jeg sidder med mindst fire patienter hver dag med det her, så 

derfor kan man sige, at det bliver jeg ikke voldsomt klogere af. (Læge) 

 



 

 

 

 

stillede forslaget, havde ikke en holdning til, hvorvidt metoden burde være blevet brugt i projektet, men 
nævnte den blot som et forslag til en måde at inddrage patienter på. Deltagerne på evalueringsmødet syntes, 
at patienterne havde været indirekte til stede på møderne gennem case-fremlæggelser og struktureret data 
fra de almene praksisser.  

I case-fremlæggelserne blev det klart, at flere patienter gik igen og var kendte blandt deltagere fra forskellige 
sektorer. Hvis projektet havde været designet med udgangspunkt i konkrete patientforløb, kunne det have 
været interessant fx at arbejde med fælles tværsektorielle konferencer, hvor patienter sad med.   

Alt i alt var der delte meninger om, hvorvidt og i givet fald hvordan patientperspektivet kan inddrages i 
TværSam-modellen, og det er således nødvendigt fortsat at diskutere dette i en eventuel fortsættelse og 
udvidelse af projektet. Evaluator vurderer, at det er meningsfuldt i en fortsættelse af projektet at spørge 
patienterne om deres oplevelser af sammenhæng i deres forløb for at få et mere præcist og direkte svar på, 
om TværSam-modellen forbedrer den tværsektorielle sammenhæng. Endvidere kan man forestille sig at måle 
på sygdomskontrol, symptomer og følgesygdomme i patientpopulationen. Afprøvning af PRO-redskaber 
vurderes at være en oplagt mulighed for at arbejde med patientperspektivet. 
 

5.4.3 Effekter på patientforløb 
I det etårige pilotprojekt har det ikke været muligt at måle direkte på effekter af samarbejdet for patienterne. 
Flere af deltagerne udtrykte dog i forskellige fora, at deres respektive patienter og borgere allerede har fået 
eller på sigt vil få gavn af deres behandleres deltagelse i TværSam. Fx sagde et projektgruppemedlem på det 
ottende vidensdelingsmøde, at han mente, at hans patienter kan mærke, at der sker noget i klinikken omkring 
deres sygdom. En sygeplejerske mente, at den nye indsigt i de andre sektorer på sigt kan optimere 
behandlingen:   

 

 

 

 

 

 

 

På evalueringsmødet var der bred enighed om, at de forbedrede relationer på tværs af sektorerne gavner 
patienterne. En sygeplejerske fra Center for Diabetes fortalte, hvordan hendes patientundervisninger er 
blevet anderledes, efter hun har fået indsigt i de andre sektorer og deres arbejde. Med denne indsigt føler 

At man har fokus på det her tværsektorielle samarbejde og de her møder 

giver en god forståelse af hinandens verdener. Og man får kendskab til, hvad 

der sker ude i primærsektoren og får ansigt på hinanden og kan skabe 

relationer. Og det tror jeg kan fremme et videre samarbejde på sigt og netop 

i sidste ende kan optimere behandlingen for den enkelte diabetespatient, 

hvis man kan sige det sådan. (Sygeplejerske) 

 

FAKTABOKS 

Perspektiver for patientinddragelse og opbygning af fælles datagrundlag: 

o Patientinddragelse er relevant i en fortsættelse af TværSam til måling af forbedring af 
sammenhæng i patientforløb – fx ved brug af PRO-redskaber 

o Dataudtræk i almen praksis om patienter med type 2 diabetes gav struktureret overblik over 
patientpopulationen og indblik i kvalitet af behandlingen  

o Arbejdet med data var tidskrævende, men meningsfuldt for lægerne 

 



 

 

 

 

hun, at hun fx bedre kan klæde sine borgere på til, hvordan de kan tale med egen læge om deres sygdom. 
Der blev også talt om, hvordan patienter med type 2 diabetes får gavn af deres behandleres deltagelse i 
vidensdelingsmøderne gennem arbejdet med data. Dataudtræk om egne patienter giver hver almen praksis 
indsigt i, hvor de skal forbedre sig, fx ved at få overblik over, hvilke patienter der ikke har fået lavet deres 
årskontrol.  

Desuden var der enighed om, at patienter med type 2 diabetes, som er i behandling hos deltagerne i 
TværSam, allerede får eller på sigt vil få gavn af de nye tiltag, som vidensdelingsmøderne har afstedkommet 
(se afsnit 5.3.4). 

6 Konklusioner og perspektiver 
Evalueringen havde til hensigt at belyse, hvordan projektets planlagte udviklingsproces forløb, herunder 
hvordan projektets hypoteser blev udfoldet i projektperioden, og at vurdere effekterne af 
udviklingsprocessen. Først konkluderes på, i hvilken grad hypoteserne blev opfyldt, og hvilke elementer der 
bidrog til dette. Derefter ser vi på hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder TværSam lykkedes 
med at opfylde hypoteserne. Til sidst fremhæves dele af projektet, som man ikke nåede helt i mål med, eller 
som skal videreudvikles. Undervejs opstilles en række forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med 
TværSam-modellen. 

Hypoteserne var: 

1. Personligt samarbejde, der bygger på tillid og respekt, mellem fagpersoner i almen praksis, i 
kommune og på hospital vil skabe bedre tværsektoriel sammenhæng i patientforløb for patienter 
med type 2 diabetes 

2. Fælles vision, mål og sprog mellem almen praksis, kommune og hospital vedrørende forebyggelse, 
tidlig opsporing, behandling og rehabilitering vil føre til forbedret tværsektorielt samarbejde om 
patientforløb for patienter med type 2 diabetes.  

Begge hypoteser er todelte og indeholder både en antagelse om, at projektet ville skabe henholdsvis 

indbyrdes tillid og respekt og fælles vision, mål og sprog blandt deltagerne, og en antagelse om, at dette ville 

forbedre henholdsvis samarbejdet om og sammenhængen i patientforløb for patienter med type 2 diabetes 

på tværs af de tre sektorer. I de to følgende afsnit ser vi derfor først på, i hvilken grad projektet har skabt 

indbyrdes tillid og respekt og fælles vision, mål og sprog blandt deltagerne. Derefter vurderes det, i hvilken 

grad dette har medført forbedret tværsektorielt samarbejde om og sammenhæng i patientforløb. 

6.1. Udvikling af tillid og respekt samt fælles vision, mål og sprog  
Første hypotese bygger især på grundtankerne i teorien om relationel koordinering. I evalueringen er det 
blevet tydeligt, at deltagerne har dannet nye relationer på tværs af faggrupper og sektorer, hvilket har ført 
til gensidig tillid og respekt, forbedring af den indbyrdes kommunikation samt en højere grad af fælles viden 
og mål på tværs af de tre sektorer.  

Et af de essentielle elementer i TværSam var, at de sundhedsprofessionelle fik sat ansigt på hinanden og 
mødtes flere gange. Alene det at møde hinanden gentagne gange nedbrød fordomme og gjorde det lettere 
at kommunikere uden for møderne. Vidensdelingsmøderne fungerede godt som ramme for udvikling af 
relationer mellem de involverede sektorer og faggrupper, fordi indholdet på møderne gav indblik i og 
forståelse for de andre deltageres arbejde. 

Case-fremlæggelserne bidrog i særdeleshed til øget indsigt i de andre sektorers arbejdsopgaver og 
problematikker, hvilket skabte grobund for udvikling af tillid til og respekt for hinanden. Den gensidige tillid 
mellem deltagerne gav en oplevelse af et fortroligt rum, hvor deltagerne fx turde præsentere cases, hvor de 
var i tvivl om, hvorvidt de havde truffet de rigtige valg. I løbet af projektperioden satte deltagerne i højere 



 

 

 

 

grad sig selv i spil gennem case-fremlæggelserne. Yderligere havde mødernes lokalitet betydning for 
opbygning af relationer. Ved at afholde møderne på deltagernes respektive arbejdspladser, fik deltagerne 
indsigt i rammerne for de andre deltageres arbejde, hvilket var med til at øge kendskabet til og forståelsen 
for de andre deltagere og deres arbejde og igen bidrog til udvikling af gensidig tillid.  

Projektets anden hypotese om fælles vision, mål og sprog spiller sammen med bottom-up-tilgangen. 
Evalueringen viser, at det var meningsfuldt og nødvendigt at udvikle mål for vidensdelingsmøderne og 
samarbejdet i fællesskab, fordi deltagerne derved fik mulighed for at formulere egne ønsker til mødernes 
indhold og samtidig fik ejerskab over projektet. I takt med, at deltagerne lærte hinanden at kende og fik 
indblik i hinandens arbejde, opstod en bevidsthed om, at alle arbejder ud fra den samme overordnede vision. 
Vidensdelingsmødernes fokus på at skabe en fælles forståelse af arbejdet med patienterne bidrog samtidig 
til at skabe fælles sprog. På denne baggrund vurderes det, at projektet har øget graden af fælles vision, fælles 
mål og fælles sprog for arbejdet med patienter med type 2 diabetes blandt deltagerne. 
Vidensdelingsmøderne fungerede godt som en ramme for denne udvikling, og særligt case-fremlæggelserne 
var effektive som metode. Bottom-up-tilgangen fungerede efter hensigten, og driverdiagrammet var 
brugbart, men vurderes at kunne erstattes af andre værktøjer.  

6.2 Forbedret tværsektorielt samarbejde og sammenhæng 
TværSam har som pilotprojekt ikke taget udgangspunkt i fælles patientforløb. Forbedret samarbejde og 
sammenhæng kan derfor ikke måles på konkrete patientforløb. Hvorvidt den etablerede tillid og respekt og 
den fælles opfattelse af vision, mål og sprog har medført bedre samarbejde om og sammenhæng i 
patientforløb, kan i stedet vurderes ved at belyse de konkrete ændringer og tiltag i deltagernes daglige 
praksis, projektet har resulteret i.  

Deltagerne oplevede, at deres respektive patienter og borgere allerede har fået eller på sigt vil få gavn af 
deres behandleres deltagelse i TværSam.  

Evalueringen viser, at kendskab og relationer bygget på tillid og respekt har gjort det nemmere for deltagerne 
at kontakte hinanden uden for møderne. Især klyngetelefonen til Endokrinologisk Afdeling er en nem måde 
for praktiserende læger at få hurtig faglig sparring hos en speciallæge. Også den udarbejdede telefonliste 
vurderes at bidrage til øget samarbejde på tværs. Telefonlisten er blevet ophængt i nogle af de deltagende 
almene praksisser, hvilket også giver kolleger, der ikke deltager i projektet, mulighed for faglig sparring med 
deltagere i andre praksisser og sektorer.  

Deltagerne fra almen praksis og Endokrinologisk Afdeling havde en oplevelse af oftere at henvise deres 
patienter til Center for Diabetes. Yderligere havde deltagerne en oplevelse af at være bedre i stand til at 
informere og rådgive deres patienter om tilbuddene i de andre sektorer på baggrund af øget indsigt i de 
andre sektorers arbejde. 

Oprettelsen af det sygeplejefaglige netværk afspejler gode relationer og gensidig respekt mellem deltagerne 
og samtidig bidrager til videreudvikling af relationer og respekt og kan tænkes at øge både samarbejdet om 
og sammenhængen af patientforløb på tværs af sektorer.  

Et andet eksempel på øget forståelse for hinanden og forbedret samarbejde på tværs af sektorer er de nye 
epikriser fra Center for Diabetes, som er kortere, mere præcise og med den vigtigste information først i 
teksten, hvilket gør det nemt og meningsfuldt for modtageren at læse.  

Den faglige sparring, som deltagerne modtog i forbindelse med case-fremlæggelserne på 
vidensdelingsmøderne, og som omhandlede alt fra valg af medicin og egnede kommunale tilbud til konkrete 
råd til håndtering af en patient, er endnu et eksempel på forbedret tværsektorielt samarbejde, som i nogle 
tilfælde førte til ændringer af behandlingen af konkrete patienter. 



 

 

 

 

Samlet kan det konkluderes, at TværSam har styrket relationer og kommunikation på tværs af de tre 
involverede sektorer, og at det øgede kendskab, som blev opbygget på vidensdelingsmøderne, udviklede sig 
til gensidig respekt og tillid mellem deltagerne. Endvidere ses der blandt deltagerne i højere grad en fælles 
vision, fælles mål og et fælles sprog for arbejdet med patienter med type 2 diabetes. Dette har på flere 
områder bidraget til forbedret samarbejde om patientforløb. Det vil være meningsfuldt at afprøve den 
udviklede samarbejdsmodel i større skala, hvor det vil være muligt at måle forbedringer af samarbejde og 
sammenhæng på konkrete patientforløb. 

6.3 For hvem og under hvilke omstændigheder virkede TværSam-modellen  
Evalueringen viser, at TværSam virkede for alle faggrupper og sektorer, og at det er essentielt, at hele 
behandlerteamet fra almen praksis – det vil sige både læger, sygeplejersker og andet praksispersonale – 
deltager i vidensdelingen på møderne. Samtlige faggrupper har fået fagligt udbytte af at deltage i projektet. 
For at fremme aktiv deltagelse i møderne kan det være hensigtsmæssigt at opdele deltagerne i faggrupper i 
dele af møderne.  

Patienter med type 2 diabetes udgør kun en lille del af den samlede patientpopulation i almen praksis, 
hvorimod størstedelen af det daglige arbejde på Endokrinologisk Afdeling og i Center for Diabetes er relateret 
til patienter med type 2 diabetes. Andre patientgrupper kunne derfor med fordel inddrages i modellen for at 
øge relevansen af samarbejdet for almen praksis. En anden foreslået model er, at sygeplejersker fra 
Endokrinologisk Afdeling og Center for Diabetes besøger almene praksisser og sammen med en læge og en 
sygeplejerske gennemgår hele populationen af patienter med type 2 diabetes for at lægge en plan for 
arbejdet med hver enkelt patient og fordele arbejdsopgaver. For at spare tid kan besøgene eventuelt være 
virtuelle.  

Hvad angår de omstændigheder, der skal til for at få modellen til at fungere, viser empirien, at 
projektgruppen og projektkoordinatoren var essentielle elementer. Projektkoordinatoren skal have erfaring 
med projektledelse og mødefacilitering og skal have tilstrækkelig tid til at varetage de opgaver, der følger 
med rollen. Projektgruppen spiller en afgørende rolle for styringen af samarbejdet. Udover at fastlægge 
indholdet af møderne på baggrund af deltagernes behov og ønsker og uddelegere opgaver til deltagerne skal 
projektgruppen sørge for ejerskab blandt deltagerne. Det er essentielt, at hver sektor er repræsenteret i 
projektgruppen, da ledelse af et sådant organisatorisk samarbejdsprojekt kræver, at de involverede parter 
tør udfordre egne og hinandens organisationer og roller. Desuden blev det klart, at det for almen praksis vil 
være hensigtsmæssigt at forkorte møderne og placere dem uden for klinikkens åbningstid.  

6.4 Elementer, der skal videreudvikles  
Forventningerne til patientinddragelse og udvikling af fælles datagrundlag blev ikke indfriet i det etårige 
pilotprojekt. Disse to elementer vurderes som vigtige at arbejde videre med i en fortsættelse og udvidelse af 
TværSam-modellen.  

Det lykkedes at etablere en database, og der blev initieret indledende refleksioner over brugen af data. Især 
lægerne fremhævede deres store faglige udbytte af arbejdet med data. Både udtrækket af egne data og 
arbejdet med de fem praksissers fælles datagrundlag var udbytterigt. Ved at udtrække data om egne 
patienter fik de praktiserende læger overblik over eget arbejde med patientpopulationen og indsigt i 
klinikkens forbedringspotentiale. Det videre arbejde med at udvikle det fælles datagrundlag kan konkret 
handle om udarbejdelse af fælles mål og kvalitetsstandarder for populationen af patienter med type 2 
diabetes.  

Patientinddragelse blev ikke realiseret i projektperioden. Det er derfor nødvendigt fortsat at diskutere, hvad 
patientinddragelse indebærer, og hvordan det kan foregå i en fortsættelse og udvidelse af TværSam-
modellen. Patienterne kunne være inddraget på forskellige måder og i forskelligt omfang, der spænder fra 
besøg af patienter på møderne til indirekte inddragelse gennem arbejdet med data. Det vurderes at være 



 

 

 

 

meningsfuldt at inddrage patienternes oplevelser af sammenhæng i deres forløb for at få et mere præcist og 
direkte svar på, om TværSam-modellen forbedrer den tværsektorielle sammenhæng. Endvidere vil det være 
relevant at måle på sygdomskontrol, symptomer og følgesygdomme i patientpopulationen. Afprøvning af 
PRO-redskaber synes at være en oplagt mulighed for at arbejde med patientperspektivet.  



 

 

 

 

Bilag 1: Overskrifter og indhold af vidensdelingsmøder 
 

1. VIDENSDELINGSMØDE 26. FEBRUAR 2018 

Formål • Sætte rammen for projektet og udfolde målsætninger for det kommende 

samarbejde 

• Deltagerne lærer hinanden at kende og skaber et fælles fundament for det 

videre projektforløb 

Mødets 
overskrifter 

• Præsentation af deltagere og intro til projektet 

• Gruppearbejde om projektets målsætninger 

• Fremlæggelse og plenumdrøftelse 

• Tydeliggøre fælles målsætninger 

 

2. VIDENSDELINGSMØDE 13. MARTS 2018 

Formål • Tilbagemelding på gruppearbejdet på sidste møde og mulighed for at 

kvalificere den fælles ramme om vores projekt 

• At dele viden om to cases – fra almen praksis og Endokrinologisk 

Ambulatorium, Bispebjerg Hospital 

Mødets 
overskrifter 

• Præsentation og kvalificering af driverdiagram 

• Drøftelse af cases fra almen praksis og Endokrinologisk Ambulatorium 

• Data til fælles populationsansvar:  Hvilke data og mål, hvad skal vi dele? 

 

3. VIDENSDELINGSMØDE 23. APRIL 2018 

Formål • Vidensdeling og drøftelse af kvalitetsdata   

Mødets 
overskrifter  

• Vidensdeling: Oplæg om kardiovaskulær sygdom hos patienter med type 2 

diabetes og data vdr. københavnerpopulationen med type 2 diabetes 

(Sundhedsprofilen 2017) 

• Data til fælles populationsansvar:  De første dataudtræk 

• Drøftelse af cases 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. VIDENSDELINGSMØDE 12. JUNI 2018 

Formål • Hvordan skaber vi et fælles sprog med patienten? Eksempler på arbejdet med 

mål og plan 

Mødets 
overskrifter  

• Eksempler på arbejdet med mål og plan (cases) 

• Oplæg: Hvordan arbejder vi systematisk med at inddrage patienter i 

beslutninger og planlægning af forløb og behandling? 

• Drøftelse af cases 

• Planlægge aktiviteter i sommerperioden (fx besøg hos hinanden, 

tværsektorielle forløbsaudits om fælles patienter, afprøvning af fælles redskab 

på tværs af sektorer?) 

 

5. VIDENSDELINGSMØDE 18. SEPTEMBER 2018 

Formål • Hvordan skal vi kommunikere med hinanden om det, der er vigtigt for 

patienten 

Mødets 
overskrifter  

• Følge op på snakken om mål og plan, runde snakken af fra sidst 

• Drøftelse af cases 

• Status/midtvejsevaluering: Tilbagemelding fra de afholdte interviews, 

drøftelse af driverdiagram og hvad der mangler (opsummering sendt ud pr. 

mail) 

• Hvilke emner vil I gerne drøfte på de 3 sidste møder 

• Drøftelse af cases 

 

6. VIDENSDELINGSMØDE 29. OKTOBER 2018 

Formål • PLO-overenskomsten fra 2018 og perspektiver for kvalitets- og tværsektorielt 

samarbejde 

Mødets 
overskrifter 

• Oplæg om PLO-overenskomst – hvad betyder det for det tværsektorielle 

samarbejde 

• Drøftelse af cases fra almen praksis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. VIDENSDELINGSMØDE 11. DECEMBER 2018 

Formål • Data – opgørelse af patienter med type 2 diabetes i almen praksis 

Mødets 
overskrifter 

• Data til fælles populationsansvar: Hvilke data vil vi opgøre? 

• Drøftelse af cases 

• Øget viden om supportmuligheder 

 

8. VIDENSDELINGSMØDE 15. JANUAR 2019 

Formål • Fremlæggelse og drøftelse af de deltagende praksissers data og opgørelse af 

patienter med type 2 diabetes  

• Vidensdeling om patienter med type 2 diabetes: Lytte til og drøfte cases, som 

alle deltagere medbringer 

• Orientering om og drøftelse af mulige scenarier for TværSam-netværket 

Mødets 
overskrifter 

• Præsentation af data fra patientgennemgang, drøftelse af erfaringer 

• Drøftelse af cases fra almen praksis 

  



 

 

 

 

Bilag 2: Observationsskema 

Vidensdelingsmøde nr.:   Dato:  
1) Sammensætning af dagsorden  

2) Fysisk placering af mødelokale, 
hvem er vært?  

 

3) Mødeledelse – hvem styrer mødet, 
med hvilket tilhørsforhold, og 
hvilket ’team’ deler denne rolle?  

 

4) Fysisk placering af deltagere i 
mødelokalet – placering i 
overensstemmelse med 
sektortilhørsforhold eller?  

 

5) Sammensætning af deltagerkreds – 
herunder lokalisering af de 
praktiserende læger i Kbh. 
kommune.   

 

6) Dialogens karakter:  
a) Hvem tager ordet/er der fx tale 

om at bestemt faggruppe 
dominerer dialogen 
- i plenum? 
- i gruppearbejdet? 

7) Kan dialogen betegnes som 
konstruktiv og åben?  
a) Resulterer møderne i 

beslutninger med fremadrettet 
perspektiv?  

 

8) Fører dialogen i retning af de mål, 
som er opstillet af projektgruppe, 
mødearrangører og mødeleder? 

 

9) Hvordan fungerer indholdet af 
dagsordenen? 
a) Virker deltagerne interesserede 

og deltagende? 
b) Er koncentrationen svingende? 

Hvornår? 
10) Bliver dagsordenen fulgt, eller 

opstår nye ideer, der forfølges? 
11) Er deltagerne åbne overfor de nye 

ideer/tiltag, der foreslås? 

 

12) Overraskelser/øvrigt   

 

 

 



 

 

 

 

Bilag 3: Interviewguide til deltagere på 
vidensdelingsmøderne  

Tema Spørgsmål 

Strukturen for 

vidensdelingsmøderne, fælles 

tværsektoriel forståelse og 

henholdsvis fremmende og 

hæmmende forhold 

• Hvordan oplever du, at vidensdelingsmøderne fungerer, når 

der skal skabes et tværsektorielt samarbejde om 

diabetespatienterne? 

• I hvilken grad fungerer vidensdelingsmøderne som en model 

til at skabe fælles tværsektorielle mål og forståelser? 

o I hvilket omfang er der sket ændringer i de fælles 

mål og værdier? 

• I hvilket omfang bidrager vidensdelingsmøderne til at skabe 

øget viden om, hvordan de andre sektorer arbejder med 

patienterne? 

• Oplever du, at vidensdelingsmøderne har større fokus på 
nogle faggruppers behov end andre?  

• Hvordan fungerer dagsorden og rammerne for mødet? 

o I hvilken grad giver rammerne for møderne dig 

lyst til at bidrage aktivt? 

o Har der været for meget eller for lidt på 

dagsorden? 

o I hvilken grad er der rum for selv at medbringe 

relevante emner til diskussion?            

• Hvordan fungerer det at arbejde med en visuel model som 

driverdiagrammet? 

Udvikling af relationer gennem 

vidensdelingsmøder, herunder 

tværgående dialogproces, 

opbygning af relationer, 

forbedret samarbejde, øget 

patientinddragelse 

 

 

• I hvilken grad oplever du (som læge/sygeplejerske), at der er 

opnået større tillid og styrkede relationer mellem de 

forskellige fag og sektorer? 

o På hvilken måde? 

o Er der nogle fag eller sektorer, som du har oplevet en 

større udvikling i tillid og relationer til end andre?  

o Kan du give eksempler på, hvordan en styrket relation 

ser ud i praksis?  

• Har du oplevet, at de nye relationer du har fået, har haft 

betydning for behandlingsforløbene?  



 

 

 

 

 

  

o Hvordan har patienterne oplevet en forandring? 

• I hvilken grad har den faglige dialog ændret sig på 

vidensdelingsmøderne?  

o Kan du give eksempler på, om du selv gør, tænker 

eller siger noget andet nu, end da projektet 

startede?  

• Oplever du, at vidensdelingsmøderne har bidraget til et 

samarbejdsforløb på tværs af sektorerne med større 

sammenhæng og kvalitet?  

• I hvilken grad kan du bruge elementer fra 

vidensdelingsmøderne i din daglige praksis med 

tværsektorielt arbejde? 

o På hvilken måde? 



 

 

 

 

Bilag 4: Interviewguide til projektgruppen  
 

Tema Spørgsmål 

Strukturen for 

vidensdelingsmøderne, fælles 

tværsektoriel forståelse og 

henholdsvis fremmende og 

hæmmende forhold 

• Hvordan oplever du, at vidensdelingsmøderne fungerer i 
forhold til at skabe et grundlag for det tværsektorielle 
samarbejde om diabetespatienterne?                    

• I hvilket omfang bidrager vidensdelingsmøderne til at skabe 
øget viden om hvordan de andre sektorer arbejder med 
patienterne? 

• I hvilken grad fungerer vidensdelingsmøderne som en 
platform til, i samarbejde, at skabe nogen fælles 
tværsektorielle mål og forståelser? 

• Hvordan har vidensdelingsmøderne bidraget til et 
samarbejdsforløb med større sammenhæng og kvalitet?  

Evalueringsspørgsmål  • Kan du sætte nogen ord på det, I har set ske det seneste halve 
år? 

• Er der noget, der har overrasket dig? Både positivt og 
negativt? 

• Er der områder, hvor du tænker, at der ikke er nået det 
forventede – og hvor der er brug for, at vi sætter ind i den 
kommende tid? 

• Hvilke aktiviteter på vidensdelingsmøderne, tænker du, har 
været vigtige i forhold til projektets mål om at skabe bedre 
sammenhæng og patientforløb på tværs af sektorer? 

• Når projektet er færdigt, hvilken adfærd tror du, vi kan have 
ændret hos deltagerne? 

• Hvordan sikrer vi, at forandringerne overlever?  

 

  



 

 

 

 

Bilag 5: Interviewguide til projektkoordinator 
• Kan du beskrive, hvad din rolle som projektkoordinator indebærer i det her projekt? 

• Hvorfor er det vigtigt med en projektkoordinator til vidensdelingsmøderne? 

• Hvad kræver det at være projektkoordinator på sådan et projekt? 

• Hvilke værktøjer og redskaber gør du brug af til at lede og facilitere vidensdelingsmøderne? 

• Hvordan oplever du, at driverdiagrammet fungerer i en tværfaglig og tværsektoriel gruppe? 

• Hvordan sørger man for, at alle deltagerne kommer til orde? At der ikke er én faggruppe eller 
sektor, der dominerer? 

• Hvordan sørger man for, at deltagerne får ejerskab over projektet? 

• Hvordan oplever du, at vidensdelingsmøderne fungerer som forum for udvikling af relationer og 
kommunikation mellem deltagerne? 

• Kan du fortælle, hvad du oplever, der sker i gruppen, når der bliver lavet case-fremlæggelser og 
diskussioner? 

• Hvilke udfordringer har der været på vidensdelingsmøderne?  

• Er der noget, der har overrasket dig? Både positivt og negativt? 

• Er der noget, du tænker, skulle være gjort anderledes ved dette projekt fra en projektkoordinators 
vinkel? 

• Hvis projektet skal udbredes og bruges i andre sammenhænge, hvad er så vigtigt at 
projektkoordinatoren står for? 

  



 

 

 

 

Bilag 6: Spørgeskema om relationel koordinering  
 

Spørgsmål Svarmuligheder 

1 Det daglige arbejde:  

Hvor ofte kommunikerer du med sundhedsfaglige personer 

fra de øvrige sektorer om forbedring af tilbuddet til 

T2D -patienter? 

 

1 = Alt for sjældent  

2 = For sjældent 

3 = Tilpas  

4 = For ofte  

5 = Alt for ofte  

2 Det daglige arbejde:  

Kommunikerer du med sundhedsfaglige personer fra de 

øvrige sektorer om forbedring af tilbuddet til T2D -patienter 

på det rette tidspunkt i patientforløbet? 

1 = Aldrig 

2 = Sjældent 

3 = Nogle gange  

4 = Ofte 

5 = Altid  

3 Vidensdelingsmødet:  

Er kommunikation med vidensdelingsmødets øvrige parter 

præcis i betydningen i fælles forståelse af forbedring af 

tilbuddet til T2D -patienter?  

1 = Aldrig 

2 = Sjældent 

3 = Nogle gange  

4 = Ofte 

5 = Altid 

4 Vidensdelingsmødet:  

Når der opstår problemer vedrørende forståelsen af 

samarbejdet om patientforløbene, kan der så findes 

løsninger med de andre sektorer, eller skyder de skylden på 

andre? 

1 = Skyder altid skylden på andre  

2 = Skyder ofte skylden på andre  

3 = Hverken eller  

4 = Løser ofte problemet  

5 = Løser altid problemet 

5 Vidensdelingsmødet:  

I hvilket omfang deler de øvrige parter på 

vidensdelingsmøderne dine faglige og organisatoriske mål i 

arbejdet med forbedring af tilbuddene til T2D -patienter?  

1 = Slet ikke  

2 = Lidt 

3 = Til dels  

4 = Meget 

5 = Fuldt ud 

6 Vidensdelingsmødet:  

Hvor meget ved de øvrige parter på vidensdelingsmøderne 

om din rolle i arbejdet med forbedring af tilbuddene til 

T2D-patienter? 

 

1 = Ingenting  

2 = Lidt  

3 = Noget  

4 = Meget  

5 = Alting 

7 Vidensdelingsmødet:  

Respekterer de øvrige parter på vidensdelingsmøderne din 

rolle i arbejdet med forbedring af tilbuddene til 

T2D -patienter? 

 

1 = Slet ikke  

2 = Lidt 

3 = Til dels  

4 = Meget 

5 = Fuldt ud 

 



 

 

 

 

Bilag 7: Interviewguide til deltagere, der ikke deltog 
på evalueringsmødet 
 

• I hvilken grad har projektet fået dig til at ændre adfærd i det daglige arbejde med patienter med 
type 2 diabetes? 

• Hvordan sikrer vi, at forandringerne og den ændrede adfærd overlever efter projektet? 

• Hvordan kunne man i højere grad have inddraget patienter i projektet? 

• I hvilken grad oplever du, at projektet har haft betydning for dine patienter og deres 
behandlingsforløb? 

• Hvordan har du oplevet at arbejde med data i projektet, og hvordan forestiller du dig at arbejde 
videre med det?  

• Hvad har fungeret godt og mindre godt på vidensdelingsmøderne? 

  



 

 

 

 

Bilag 8: Evalueringens materiale og metode  
TværSam blev gennemført som et feasibilitystudie og er metodisk baseret på metoder 
fra forbedringsmodellen5, som er en struktureret tilgang til implementering, der bygger på afprøvninger i 
praksis. Dette betyder, at vidensdelingsmøderne dannede rammen om en iterativ proces med afprøvning af 
forskellige møde- og samarbejdsformer og løbende evaluering heraf, hvilket gav mulighed for justering og 
forbedring af gennemførelsen af vidensdelingsmøderne. Forbedringsmodellen indebærer, at der 
identificeres en række mål og en række tilhørende ideer til forbedringstiltag. Dette fandt sted på de to 
første vidensdelingsmøder, hvor deltagerne i fællesskab udarbejdede et driverdiagram, som illustrerede de 
ønskede mål med møderne og de nødvendige tiltag for at opnå de ønskede mål. På de efterfølgende 
vidensdelingsmøder dannede driverdiagrammet grundlag for et samarbejde, hvor forbedringsideerne blev 
omsat til konkrete arbejdsgange gennem afprøvninger i praksis.  
Dataindsamling  
For at belyse de ønskede aspekter af projektets proces og effekt er der benyttet både kvalitative og 
kvantitative metoder og indsamlet forskellige typer data. Dataindsamlingen er foretaget løbende henover 
projektperioden og omfatter følgende metoder:  

• Dokumentstudier af projekt- og mødemateriale  
• Observationer af vidensdelingsmøderne  
• Interviews med deltagerne på vidensdelingsmøderne  
• Interviews med projektgruppen  
• Interview med projektkoordinatoren  
• Spørgeskema til deltagerne på vidensdelingsmøderne   
• Data om fremmøde på vidensdelingsmøderne  
• Afsluttende evalueringsmøde  
• Interviews med deltagere, der ikke deltog i evalueringsmødet  

I figur A ses de opstillede proces- og effektmål. 
  



 

 

 

 

Figur A: Evalueringsplan 

 

 



 

 

 

 

Dokumentstudier  
Diverse dokumenter og mødemateriale, herunder dagsordener, PowerPoint-præsentationer og case-
fremlæggelser, er blevet inddraget i evalueringen for at skabe indsigt i, hvilken viden deltagerne delte med 
hinanden, og i mødernes struktur og organisering. Sammen med data fra observationer og interviews 
bidrager dokumentstudierne til at belyse, hvilke elementer der virkede henholdsvis fremmende og 
hæmmende for at opnå den ønskede effekt af vidensdelingsmøderne.  

Observationer  
I hvert af de otte afholdte vidensdelingsmøder deltog én eller to evaluatorer for at observere mødernes 
struktur og deltagernes interaktion. Observationerne tog udgangspunkt i en observationsguide med fokus på 
mødeledelse, fysisk placering af deltagerne, sammensætning af deltagerkreds, dialogens karakter, dialogens 
retning og indhold af dagsorden. Observationer gav bl.a. indsigt i, hvordan møderne var struktureret og 
organiseret, og hvilke forskellige elementer der virkede hhv. fremmende og hæmmende for en meningsfuld 
gennemførelse af møderne og for opnåelse af fælles mål og viden og gensidig respekt.   

Interviews  
Der blev foretaget i alt 17 semistrukturerede telefoninterviews af en varighed på 30-40 minutter, heraf otte 
interviews med deltagere med en sygepleje- eller SOSU-faglig baggrund, otte interviews med deltagere med 
en lægefaglig baggrund og ét interview med projektkoordinatoren. Interviewene blev gennemført som 
enkeltinterviews for at opnå besvarelser, der ikke var biased af andre deltagere fra vidensdelingsmøderne. 
Interviewene blev foretaget over telefonen for at gøre det lettere for de sundhedsprofessionelle at finde tid 
til at deltage.   

Interviewene blev udført med brug af en tematiseret interviewguide udarbejdet på baggrund af 
observationer på de to første vidensdelingsmøder. Observationerne gav en indsigt i vidensdelingsmødernes 
praksis, der kvalificerede formuleringen af en række interviewspørgsmål. Den samme interviewguide er brugt 
på tværs af faggrupper og sektorer med små modifikationer og er blevet ændret undervejs, efterhånden som 
nye indsigter er opnået. Interviewguiden omhandlede bl.a. deltagernes oplevelser og erfaringer med 
vidensdelingsmøderne, mødernes struktur, udvikling af relationer og samarbejde, samt projektets betydning 
for deltagernes hverdag. Interviewguiden anvendt til interviews med projektgruppen adskilte sig en smule 
fra interviewguiden anvendt til de øvrige deltagere ved at have større fokus på evaluerende erfaringer 
vedrørende projektets forløb. Interviewene blev gennemført med en semistruktureret tilgang, som gav 
deltagerne mulighed for at beskrive personlige erfaringer med projektet, som lå udover de i interviewguiden 
inkluderede temaer.   

Formålet med interviewene var at opnå indsigt i deltagernes erfaringer med vidensdelingsmøderne. På 
baggrund af deltagernes erfaring kan mødernes faglige relevans og potentielle styrke som metode til 
udvikling af tværsektorielt samarbejde om patientforløb vurderes. De kvalitative interviews udgjorde et 
supplement til de kvantitative spørgeskemaer, idet den kvalitative tilgang muliggør en uddybelse 
af deltagernes erfaringer vedrørende vidensdelingsmøderne som forum for udvikling af relationer, herunder 
bl.a. fremmende og hæmmende faktorer.   

Interviewene blev gennemført i perioden 28. september til 24. oktober 2018. På dette tidspunkt var fem ud 
af de otte vidensdelingsmøder afholdt. Samtlige interviews blev lydoptaget og efterfølgende transskriberet 
ordret. De transskriberede interviews blev herefter kodet med en datadrevet og induktiv tilgang10, hvori 
relevante temaer blev fremtrædende gennem kodningen af materialet. Dette resulterede i en lang række 
temaer. De temaer, som havde relevans for evalueringens undersøgelsesspørgsmål, blev siden fremhævet 

                                                      
10 Strauss A & Corbin J, 1998: Basics of Qualitative Research. London: Sage Publications. 

 



 

 

 

 

og anvendt som afsæt for citat og analyse. Alle interviewpersoner er anonymiseret og omtales i 
afrapporteringen udelukkende med faggruppe og i enkelte tilfælde organisation. 

Spørgeskema  
Det anvendte spørgeskema er inspireret af en dansk oversættelse af et spørgeskema udarbejdet af Jody 
Gittel11. Det indeholder syv spørgsmål vedrørende respondenternes oplevelse af fælles viden, fælles mål, 
gensidig respekt, hyppig kommunikation, rettidig kommunikation, præcis kommunikation og 
problemløsende kommunikation med en eller flere samarbejdspartnere. Hvert 
spørgsmål har fem svarmuligheder, som hver svarer til et antal point fra 1-5 (se bilag 6). For hvert 
spørgsmål kan den relationelle koordinering beregnes som den gennemsnitlige værdi af svarene inden for 
hver kategori af respondenter. I nærværende evaluering er respondenterne opdelt i faggrupper og 
organisationer (almen praksis, Center for Diabetes og Endokrinologisk Afdeling). De fundne værdier 
udtrykker kvaliteten af relationerne mellem to parter, som den opleves af dem hver især. En værdi under 2,5 
betegnes som ”under middel”, en værdi på 2,5-3,4 betegnes som ”middel”, og en værdi på 3,5 eller derover 
betegnes som ”over middel”. Resultaterne kan efterfølgende afbildes i netværkskort, som for hvert 
spørgsmål illustrerer graden af relationel koordinering mellem de involverede parter.  Når 
spørgeskemabesvarelser indhentes gentagne gange over en periode, kan netværkskortene bruges som et 
kvantitativt visuelt billede af, hvordan relationerne forandrer sig gennem perioden.  

Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige deltagere efter vidensdelingsmøderne – første gang dog efter tredje 
vidensdelingsmøde og siden efter hvert af de følgende møder – med henblik på at kunne monitorere 
udvikling af relationer mellem faggrupper og sektorer.  Spørgeskemaet blev overført til SurveyXact og udfyldt 
elektronisk af deltagerne. I tabel A ses en oversigt over antal respondenter fordelt på faggrupper til hvert 
spørgeskema, som blev udsendt efter vidensdelingsmøderne.   

Tabel A: Respondenter til spørgeskemaundersøgelse  

Vidensdelingsmøde nr.  Antal respondenter  Antal læger  Antal praksispersonale  

1, 2 og 3  16  11  5  

4  9  5  4  

5  14  7  7  

6  14  9  5  

7  17  12  5  

8  17  10  7  
 

Fremmøde på vidensdelingsmøderne  
Data om fremmøde på vidensdelingsmøderne er blevet inddraget i evalueringen som et udtryk for 
deltagernes engagement og interesse i projektet.   

Evalueringsmøde  
Efter afviklingen af det ottende og sidste vidensdelingsmøde afholdtes et afsluttende evalueringsmøde for 
alle deltagere bortset fra projektgruppen. Formålet med dette møde var at samle op på aspekter, som ikke 
var tilstrækkeligt belyst i de allerede indsamlede data, eller som behøvede uddybelse. Mødet var struktureret 
omkring en række processer, som skulle fremme en fri og produktiv dialog, herunder gruppearbejde og 
gruppefremlæggelser. 12 personer deltog i evalueringsmødet ud af 21 potentielle deltagere. På grund af det 
forholdsvis lave fremmøde blev det i samråd med projektgruppen efterfølgende besluttet at invitere de, der 
ikke deltog i mødet, til et kort telefoninterview, hvori de fik mulighed for at besvare de 
samme seks spørgsmål, som blev stillet på evalueringsmødet. Tre personer tog imod invitationen.   

 

                                                      
11 Gittel JH, 2012: Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgaard 



 

 

 

 

Etiske overvejelser  
Det var en betingelse for deltagelse i projektet, at deltagerne indvilgede i at bidrage til evalueringen ved at 
deltage i interview- og spørgeskemaundersøgelse. I den skriftlige invitation til deltagelse i interview blev 
deltagerne informeret om, at interviewet ville blive lydoptaget og transskriberet. Alle, der indvilgede i at 
deltage i et interview, gav mundtligt samtykke til, at deres udsagn måtte gengives i form af anonyme citater 
i evalueringsrapporten.   

Specifikke informationer omhandlende patienter, der blev diskuteret på vidensdelingsmøderne, indgår ikke 
i evalueringen.   

Metodiske overvejelser  
Det kan ikke udelukkes, at personalet i de deltagende almene praksisser er særligt ressourcestærke og 
forskningsinteresserede sammenlignet med andre praksisser. Dette underbygges af, at to af de praksisser, 
der blev inviteret til at deltage, takkede nej på grund af travlhed. Modsat deltog både store og små praksisser 
med forskellige ressourcer, hvilket nuancerer billedet.     

Der blev gennemført 17 interviews ud af 24 mulige. Grundet deltagernes travle hverdag var det svært at 
rekruttere dem til interviews. Det kan diskuteres, om flere interviews ville have højnet evalueringens 
validitet. Evalueringen vurderes dog at bygge på et validt indsamlet datagrundlag, eftersom vi oplevede 
datamæthed i undersøgelsen, hvilket vil sige, at der ikke fremkom nye væsentlige pointer i de sidste 
gennemførte interviews.    

Hvis man kigger på svarprocenten i spørgeskemaerne, ses, at lægerne havde en højere svarprocent end 
sygeplejerskerne, og at sygeplejerskerne fra almen praksis havde den laveste svarprocent. Dette betyder, at 
den enkelte sygeplejerskes svar vægter højere i beregningen af den relationelle koordinering, fordi den er 
baseret på gennemsnittet af samtlige svar inden for hver faggruppe. Resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen skal i det hele taget tolkes med forsigtighed grundet det lave antal 
respondenter.    

  



 

 

 

 

Bilag 9: Relationelle netværkskort 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

4. vidensdelingsmøde: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5. vidensdelingsmøde: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. vidensdelingsmøde: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. vidensdelingsmøde: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. vidensdelingsmøde: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


