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98 kommuner
• Forløbsprogrammer

• Kompetenceudviklin
g

• Patientuddannelse

I alt mere end 100 
projekter

Sundhedsstyrelsen
• Generisk model for 

forløbsprogrammer

• Egenbehandling

• Kvalitetssikring af

patientuddannelse

• Monitoreringsmodel

• Videndeling

• Evaluering

5 regioner
(sygehuse + alm. 

praksis)

� Forløbsprogrammer

� Kompetenceudvikling

� Patientuddannelse og 

Egenbehandling

� It systemer

� Monitorering

I alt mere end 50 projekter

Projekter under forstærket indsats

3 3

3



Helhedsindtrykket

� Den forstærkede indsats skulle forberede sund-
hedsvæsenet på et stigende antal mennesker  
med kroniske sygdomme:
� det generelle indtryk er nu, at udviklingen er 
rigtig godt på vej

� ‘Kronisk sygdom’ er blevet sat på dagsordenen i 
sundhedsvæsenet som helhed og bredt i offent-
ligheden
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Helhedsindtrykket, fortsat

� Anden udvikling, der arbejder i samme retning:

� borgernære sundhedstilbud som helhed

� indsatsen omkring den ældre medicinske patient 

� forebyggelsespakkerne 

� sundhedsaftalerne

� evalueringen af kommunalreformen
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Sundhedsstyrelsens projekter - 1

1. Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – en 
opdatering og videreudvikling af den generiske 
model 

2. Kvalitetssikring af patientuddannelse

3. Egenbehandling ved kronisk sygdom

- alle udgivet dec.
2012
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Sundhedsstyrelsens projekter - 2

4.Udviklet en national, registerbaseret 
monitoreringsmodel

5.Gennemført midtvejsevaluering (2011) - og en 
tematisk evaluering (ved Implement i januar 
2013) 

6.Videndele
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Den nationale monitorering -1

Fra november 2011, baseret på data indhentet til og 
med 2010 (nye tal kommer maj 2013)

Sygdomsgruppe Antal personer

Diabetes 283.617

Hjerte- karsygdomme 656.050

Kroniske lungesygdomme 278.983

Knogleskørhed og leddegigt 124.992

Psykiske sygdomme 451.884
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Den nationale monitorering  - 2
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Evalueringstiltag

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en tematisk 
evaluering fokuseret på:

- Forløbskoordinering
- Multisygdom
- Stratificering 
- Samarbejdsmodeller
- Patient- og pårørendeinddragelse
- Telemedicinsk understøttet behandling
- Implementering
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Afrapportering 

• Alle projekter har senest 31.marts 2013 skullet 
indsende slutrapporteringer af deres projekter 
opgjort pr. 31. december 2012

• 80 kommuner har afsluttet deres puljeprojekter pr. 
31. december 2012, mens 16 kommuner er forlæn-
get, og ét projekts status er uvist

• De regionale projekter udgør i alt 90 projekter, 
hvoraf 44 projekter er forlænget, 45 projekter er 
afsluttet, og ét projekts status er uvist
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Perspektiver - 1

Mange projekter fra den forstærkede indsats for 
kronisk sygdom er overgået til drift, og der er sket en 
bred kompetenceudvikling på området fx i form af 
”fælles skolebænk”.

Der er fortsat udfordringer i forbindelse med fx:
- Stratificering og rekruttering
- Det tværsektorielle samarbejde 
- Indhold og ensartethed i tilbuddene
- Monitorering
- Måling af sundhedseffekter, herunder 
omkostningseffektivitet
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Perspektiver - 2

• Anvende den nye version af den generiske model 
som tjek på eksisterende forløbsprogrammer og 
ramme for evt. kommende

• Kvalitetssikre patientuddannelse og udbrede egen-
behandling

• Arbejde med fælles løsninger på udfordringerne 
som fx stratificering af patientgrupper, håndtering 
af multisygdom og bedre forløbskoordinering uden 
at skabe træge organisationer

Sundhedsstyrelsen vil med udgangspunkt i sammen-
fatningen af alle puljeprojekterne og de 
foreliggende evalueringer perspektivere arbejdet i 
et notat efter sommeren 2013
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Tafor i dag

Tak for ordet


