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Jørn Gettermann indledte med at byde velkommen til praktiserende læge 

Thomas Saxild, der sammen med nogle kolleger har fået en pris for sit projekt 

TVÆRSAM. 

Thomas indledte med at fortælle lidt om livet i en privat praksis og om hvordan 

den kan udvikle sig. Han fortalte at der er meget store forskelle alt efter hvilken 

kommune man har sin praksis i. 

Meget er nu blevet elektronisk, men patienterne oplever ikke at det samtidig fjer-

ner fejl, man oplever at systemerne ikke taler sammen. 

Tværsam drejer sig om diabetes II patienter og handler om overgangen fra hospi-

tal til almen praksis. 

Thomas lavede en ansøgning til ”Tværpuljen” og fik 2 mio. kr til et projekt. Der 

blev herefter lavet et startmøde med 24 fagpersoner fra almen praksis, kommu-

nen og hospitalssektoren. 

Kort fortalt om resultatet laver de involverede parter en screening af Diabetes II 

patienten på 10 minutter og det har den effekt at alle patienterne får den rigtige 

hjælp på det rigtige tidspunkt fra den rigtige fagperson. 

 

Herefter fik Anne-Mette Andgren, projektleder fra Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital og Tana Anneke Bredesen, Sundhedsfaglig specialkonsulent, Afdeling for 

Rehabilitering, Københavns Kommune, de præsenterede:  

projekt SIKKER SAMMENHÆNG og fortalte om erfaringerne herfra. 
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Sikker sammenhæng er et projekt i Københavns kommune for ældre over 65 år. 

Det er en samarbejdsmodel, der skal medvirke til at reducere ventetid på udskri-

velser og rehabilitering. 

 

Projektet har fundet sted fra 2016 til 2018 og har givet gode resultater. Der er 

udarbejdet en rapport, som skal bidrage at de gode resultater, som man har op-

nået på Bispebjerg hospital og Københavns kommune kan udnyttes på andre 

hospitaler. 

 

Der er vedlagt slideshow fra begge indlæg. 

 

 

Bente Clausen fortalte til sidst om det seneste nye fra PIU ( Patientinddragelses 

udvalget). 
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