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PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS TITEL:
På vej mod gode patientforløb for multisyge patienter med udgangspunkt i almen praksis.

PROJEKTETS (ANSØGNINGENS) EMNE:
Der er tale om et forskningsprojekt om håndtering af multisyge patienter i almen praksis,
herunder samarbejdet med den specialiserede behandlingsindsats.

OPDATERING VEDR. TIDLIGERE AFHOLDT PROJEKT (sæt x):
NYOPRETTET PROJEKT (sæt x): X
FORMÅL:
Forskningsprojektets formål er at undersøge oplevede muligheder og barrierer i kontakten
med multisyge patienter blandt alment praktiserende læger, herunder samarbejdet med den
specialiserede indsats på hospitalet. Alment praktiserende lægers praksis og bevæggrunde for
praksis ift. håndtering af multisyge patienter vil blive belyst. Praktiserende lægers vurderinger
af muligheder og barrierer for at kunne imødekomme multisyge patienters behov vil blive
analyseret. På baggrund af forskningen vil der blive peget på forbedringsmuligheder for
tilrettelæggelse af behandling af multisyge patienter i almen praksis og på tværs af almen

praksis og den sekundære sundhedssektor. Hensigten er således at skabe bedre
organisatorisk og klinisk kvalitet i de sundhedsydelser, der leveres til multisyge i almen
praksis.

PROJEKTBESKRIVELSE (kort resumé) – selve projektbeskrivelsen vedlægges som
bilag, der kan linkes til.
Patienter med multisygdom udgør en væsentlig del af patientgruppen i almen praksis i dag.
Almen praksis har en central position som tovholder og varetager af den basale behandling af
multisyge patienter, men håndtering af patienterne opleves også som kompleks. Studier viser,
at praktiserende læger finder konsultationer med multisyge patienter tids og ressourcekrævende, besværlig at uddelegere samt oplever vanskeligheder ved tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde ifm. multisyge patienter. Imidlertid er der en mangelfuld viden fra
en dansk kontekst, som i almen praksis belyser konkrete muligheder og barrierer for
hensigtsmæssig håndtering af multisyge patienter. Forskningsprojektet har derfor til formål at
undersøge oplevede muligheder og barrierer i alment praktiserende lægers arbejde med
multisyge patienter, herunder samarbejdet med den specialiserede indsats på hospitalet.
Undersøgelsen vil blive gennemført ved kvalitative metoder. Der vil blive anvendt
journalmateriale, individuelle og fokusgruppeinterview samt observationer til at besvare
følgende forskningsspørgsmål:
1. Hvordan håndterer alment praktiserende læger patienter med multisygdom? Hvad er
alment praktiserende lægers motivation og bevæggrunde for beslutninger og
handlinger ift. behandling af multisyge patienter?
2. Hvilke organisatoriske rammer i almen praksis har betydning for barrierer og for
muligheder for en hensigtsmæssig håndtering af multisyge patienter?
3. Hvilke udfordringer oplever praktiserende læger, at multisygdom udgør i den
tværsektorielle samarbejdspraksis?
Undersøgelsen vil herigennem 1) afdække funktioner der hensigtsmæssigt forankres i almen
praksis, 2) identificere behov for faglig sparring og anden samarbejde med specialiserede
behandlingsindsats samt 3) undersøges hvorvidt dette bedst muligt imødekommes. Det sidste
belyses bl.a. ved inddragelse af praktiserende lægers erfaringer med brug af Klinik for
Multisygdom og Polyfarmaci, Regionshospitalet Silkeborg, som tilbyder et samarbejde med
praktiserende læger i form af speciallægevurderinger på tværs af medicinske specialer.
Undersøgelsen vil finde sted blandt en bredde af alment praktiserende læger, så såvel
erfaringer med kontakt med den generelle specialiserede indsats samt med Klinik for
Multisygdom og Polyfarmaci beskrives.
Perspektivet er at pege på løsninger for almen praksis, som kan skabe bedre organisatorisk
og klinisk kvalitet i de sundhedsydelser, der leveres til multisyge. Forskningen bidrager med
indhold til en tværsektorielt model for behandling af multisyge patienter, som vil kunne give
input til et regionalt forløbsprogram for multisyge patienter.

EVALUERING (metode og tidsramme samt plan for implementering og formidling) (1)
Vurdering/overvejelse om efterfølgende udbredelse og implementering i almen
praksis
Resultater formidles og drøftes i klyngestyregrupper samt andre relevante fora i Region
Midtjylland og Danske Regioner.
Der udarbejdes artikler samt præsenteres resultater på relevante konferencer.

START- OG SLUTTIDSPUNKT (evt. forventet):
Det er hensigten, at forskningsprojektet skal finde sted i perioden juni 2016 – oktober 2017.

BUDGET
ANSØGT BELØB (2):
461.187 kr. (udspecificeret budget vedlagt: bilag 2 samt beregningsgrundlag bilag 2A)

BEVILLING (indeværende år og evt. efterfølgende år):
2016 og 2017
ANSØGT MIDLER SPONSERET FRA ANDRE SIDER:
Der er modtaget 200.000,- kr. fra Helsefonden.
BUDGET FORDELT PÅ ÅR:
2016: 159.115,- kr. (forberedelse, dataindsamling, frikøb af læger, transport, 7 mdr.: ikke
videnskabelig medarbejder samt medarbejderarbejdsplads)
2017: 302.072,- kr. (analyse, artikelskrivning og anden formidling, revision, 10 mdr.: ikke
videnskabelig medarbejder samt medarbejderarbejdsplads)

TOTALBUDGET:
661.181 (200.000 er bevilliget af Helsefonden)

AFSLUTTENDE RAPPORT/ARTIKEL SENDES TIL DET REGIONALE SEKRETARIAT:
Ja

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
BILAGSFORTEGNELSE:
Bilag 1: Projektbeskrivelse: På vej mod gode patientforløb for multisyge patienter med
udgangspunkt i almen praksis.
Bilag 2: Budget
Bilag 2A: Beregningsgrundlag for budget
Bilag 3: CV, Lucette Meillier
Bilag 4: CV, Lisbeth Ørtenblad
Bilag 5: CV, Ulrik Fredberg

(1) I forbindelse med evaluering skal projektet forholde sig til mulighederne for at anvende
Triple Aim.
(2) Et udspecificeret budget vedlægges, hvor det er markeret præcist, hvilke midler der ansøges
om hos KEU.

