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en forstærKet 
KroniKerindsats 

En forstærket kronikerindsats
I Region Nordjylland har indsatsen for mennesker med kro-
nisk sygdom i perioden 2010 – 2012 været udvidet til også at 
omfatte 26 større eller mindre projekter indenfor områderne 
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), hjertekarsygdomme, 
diabetes og muskel- og skeletsygdomme. 

Projekterne er gjort mulige gennem en forstærket indsats for 
kronisk sygdom, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
i 2009 iværksatte og afsatte midler til. Denne konference følger 
op på de erfaringer og resultater, der på nuværende tidspunkt 
er tilvejebragt gennem disse projekter. Tyve af disse er afsluttet, 
mens seks projekter er blevet forlænget.

En del af projekterne er regionale projekter, som typisk har 
drejet sig om at implementere nye eller udvide eksisterende 
indsatser på sygehusene. Flere af projekterne er tværsektoriel-
le og har haft deltagelse af både almen praksis og de nordjyske 
kommuner. Projekterne har derfor haft en naturlig tilknytning 
til det tværsektorielle arbejde med den nordjyske kronikerind-
sats/kronikermodel, som blev igangsat i 2008.

Målgruppe for konferencen
Regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og administrative 
beslutningstagere, planlæggere og nøglepersoner med interes-
se for udvikling af kronikerområdet.

Konferencen er primært målrettet deltagere fra sygehusene, 
kommunerne og almen praksis i Region Nordjylland. Andre 
med interesse for kronikerområdet er også meget velkomne.

Program for dagen i hovedtræk
Formiddagens program tager udgangspunkt i temaet bruger-
inddragelse og forskellige perspektiver herpå. 
Efter frokost vil udvalgte kronikerpuljeprojekter fra Region 
Nordjylland og de nordjyske kommuner blive præsenteret. 
Projekterne er inddelt i sessioner med et overordnet tema. 
Hver session vil bestå af et kort indledende oplæg af modera-
tor for sessionen. Derefter præsenterer de udvalgte projekter 
deres resultater og erfaringer. 

Efter sessionerne vil formand for Danske Regioners Sundheds-
udvalg Ulla Astman og formand for KL’s Social- og Sundheds-
udvalg Anny Winther give deres bud på fremtidens kroniker-
indsats i et interview af Peter Qvortrup Geisling på scenen i 
Europahallen.

Dagen afsluttes med et tankevækkende og indspirerende fore-
drag af Peter Qvortrup Geisling.
   

     Arrangører af konferencen er de regionale medlemmer af 
  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland. 



dagens ordstyrer er sundhedskorrespondent 

Peter Qvortrup Geisling

Kl. 8.30 Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 Velkommen v. Per Harfeld 
 Formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland
 
 Introduktion til dagens tema ved ordstyrer Peter Qvortrup Geisling

Kl. 9.15 Brugerinddragelse v.  Annette Wandel
 Chef for kvalitet og politik i Danske Patienter/Videnscenter for 
 Brugerinddragelse VIBIS   

 Begrebet brugerinddragelse benyttes i mange sammenhænge og på flere 
 niveauer i det danske sundhedsvæsen. Lige fra sundhedspersonalets daglige
kontakt med og inddragelse af patienterne til formaliserede patientforenin-
gers deltagelse i den mere overordnede planlægning og styring af sundheds-
væsenet. 

Kl. 10.15 Opsamling v. Peter Qvortrup Geisling
  
Kl. 10.20 4 kortere indlæg med hver deres vinkel på brugerinddragelse 

• Jørgen Peter Ærthøj, praktiserende læge i Svenstrup  
• Birgitte Kvist, leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse,    

 Frederikshavn Kommune
• Dorte Hinzmann, formand Diabetesforeningen/Aalborg Lokalforening
• Christina Østerballe, fysioterapeut på Aalborg Universitetshospital

ProGram
 

 



Kl. 11.25 Opsamling v. Peter Qvortrup Geisling

Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.30 Fem sessioner med præsentation af resultater og erfaringer fra 
 Region Nordjylland og de nordjyske kommuners projekter om 
 kronisk sygdom.
  
  1. runde
  Session A Rehabilitering
  Session B De kommunale projekter
  Session C KOL
  Session D Samarbejde på tværs - muskel- og skeletområdet
  Session E De tværgående projekter

Kl. 13.15  Pause

Kl. 13.25  2. runde
  Session A Rehabilitering
  Session B De kommunale projekter
  Session C KOL
  Session D Samarbejde på tværs - muskel- og skeletområdet
  Session E De tværgående projekter

Kl. 14.10  Pause

Kl. 14.25  Dagens ordstyrer interviewer Anny Winther, formand 
  for KL’s Social og Sundhedsudvalg og  Ulla Astman, formand for 
  Danske Regioners Sundhedsudvalg for at få deres bud på 
  fremtidens kronikerindsats.

Kl. 15.20  ”Glad og munter kirurgi i primetime” v. Peter Qvortrup Geisling
  
Kl. 16.00  Tak for i dag



Session A
Rehabilitering
På sessionen præsenteres tre projekter indenfor hjerteområ-
det.  
To af præsentationerne har fokus på at formidle erfaringerne 
med at udvide hjerterehabiliteringstilbuddene i henhold til 
hjertepakkerne på Kardiologisk Afdeling og Hjerte-Lungeki-
rurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. De udvidede 
rehabiliteringsforløb er blandt andet evalueret på baggrund af 
HADS (måling af angst og depression), SF-36 (Livskvalitet og 
selvvurderet helbred), registrering af fremmøde, gennemførsel 
af rehabilitering og fokusgruppeinterviews.

Derudover præsenteres projektet ”Udvidet selvstyret AK-
behandling”, der har til formål at fremme brugen af egenbe-
handling med blodfortyndende medicin til hjertepatienter og 
derved gøre dem mindre afhængige af sundhedssystemet. Kar-
diologisk Afdeling, Trombosecenter Aalborg Universitetshospi-
tal, har under projektforløbet iværksat oplæring af nye patien-
ter samt opfølgning og kontrol af deres behandling.

Moderator:  Jens Aarøe, overlæge Kardiologisk Afdeling, Aal-
borg Universitetshospital og formand for Det tværsektorielle 
Forum for Hjerte- og Kar Sygdomme.

Session B
De kommunale projekter 
Fokus på denne session er kommunale erfaringer på kronike-
rområdet. 
Frederikshavn kommune fortæller om deres rehabiliterings-
forløb for borgere med KOL, hjertekarsygdomme og diabetes. 
Ved opstart, efter 3 måneder samt afslutningsvis på forløbet, 
udfylder borgeren et SF-36 spørgeskema. I oplægget præsente-
res data for udviklingen.

Mariagerfjord kommune præsenterer et projekt, hvor formålet 
har været at udvikle og implementere forløbskoordinatorfunk-
tionen overfor borgere med KOL, hjertekarsygdomme samt 
diabetes. I projektperioden er der løbende indsamlet doku-
mentation i form af fokusgruppeinterviews, skemamateriale 
samt logbøger over forløbskoordinatorens daglige aktiviteter 
med henblik på at vurdere, om forløbskoordination medvirker 
til en forbedring i borgerens situation.
Endelig vil Brønderslev kommune fortælle om deres erfaringer 
med at tilbyde individuelt tilrettelagt rehabilitering i eget hjem 
til borgere med KOL, type 2-diabetes samt hjertekarsygdom-
me. Målgruppen er de svage borgere, der ikke kan komme ind 
på sundhedscenteret og borgere, hvor rehabiliteringen skal ske 
gennem personalet, der er omkring borgeren. 

Moderator: Charlotte Færch, afdelingsleder, Borgersundhed, 
Hjørring Kommune.

de fem sessioner



Session C
KOL
Det overordnede tema for sessionen er udgående funktioner 
på KOL-området. 
Et projekt på Sygehus Vendsyssel har arbejdet med en udgående 
funktion, hvor en KOL-sygeplejerske fra sygehuset har konsulte-
ret patienterne i eget hjem. Evalueringen fra projektet er kritisk 
overfor brugen af udgående funktioner på KOL-området.
Det andet projekt handler om telemedicin til KOL-patienter 
med udgangspunkt fra Aalborg Universitetshospital, som på 
mange måder også kan betragtes som en udgående funktion 
fra sygehuset.

Moderator: Carl Nielsen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, 
Aalborg Universitetshospital og formand for det Tværsektori-
elle Forum for KOL. 

Session D 
Samarbejde på tværs - Muskel- og skeletområdet 
På denne session præsenteres tre projekter indenfor Muskel-
skeletområdet. 
To af projekterne - ”Målrettet socialmedicinsk Indsats” og 

”Tværsektoriel interaktiv kompetenceudvikling” - har på for-
skellig vis fokuseret på en tidlig indsats med henblik på at redu-
cere sygefraværet og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet 
for patienter med problemer relateret til ryg eller nakke.

Det tredje projekt der præsenteres, har til formål at begrænse 
følgerne hos multitraumatiserede patienter og dermed undgå, 
at der bliver tale om kroniske tilstande. Der er tilknyttet fast 
gennemgående personale i et 6 måneders rehabiliteringstilbud, 
hvor der især er fokus på overgangen til primær sektor og 
hverdagsliv efter udskrivelse. Projektet er forlænget til udgan-

gen af 2013, og har derfor endnu ikke afrapporteret.

Moderator:  Martin Bach Jensen, praktiserende læge, leder af 
Forskningsenheden for almen praksis, Region Nordjylland og 
formand for Muskel-skelet Forum.
 
Session E
De tværgående projekter
Temaet for denne session er de to projekter ” Styrkelse af tov-
holderfunktionen i almen praksis – et populationsperspektiv” 
og ”Forløbskoordination”.
Det første projekt har haft fokus på at implementere og an-
vende data fra Sentinel Datafangst modulet i almen praksis. 
Projektet har bl.a. bestået af et kursusforløb, hvor klinikkerne 
har arbejdet med data. Formålet er at praksispersonale opnår 
erfaringer i at anvende data til at organisere og målrette kroni-
kerindsatsen i klinikken. 

Forløbskoordinationsprojektet har haft til formål at identificere 
karakteristika og forklaringer på, hvorfor nogle type 2-diabe-
tespatienter udebliver fra årskontrol eller ikke opnår deres 
behandlingsmål i henhold til retningslinjer på området. For-
målet har været at få skabt overblik og identificere uhensigts-
mæssigheder i patientforløbene og derved få viden om, hvor 
forløbskoordination eventuelt kan være en løsning. Analysen er 
udarbejdet på baggrund af data fra journalaudit og kvalitative 
interviews.

Moderator: Jørgen Peter Ærthøj, praktiserende læge, koordi-
nerende læge i Kvalitetsenheden for almen praksis, Nord-KAP, 
Region Nordjylland.

de fem sessioner



Praktiske oplysninger

Sted
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg

Pris
Arrangementet er gratis.
Dog vil der blive opkrævet et ”no show” gebyr på 500 kr. ved 
udeblivelse uden afmelding 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig konferencen og eftermiddagens sessioner
på www.kronikerkonference.rn.dk

Tilmeldingsfrist
9. august 2013

Region Nordjylland
Sundhed og Sammenhæng
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Ø
www.rn.dk

Juni 2013


