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Kronikerprojektprogrammets afsæt

� Kronisk sygdom – Vision og strategi for en bedre indsats 
(Kronikerstrategien)

� Implementering af forløbsprogrammer for kronisk 
sygdom (KOL, T2 diabetes og hjertekarsygdom)

� Styrket kronikerindsats i almen praksis
� Patientuddannelse og egenbehandling
� Monitorering og dokumentation af 

kronikerindsatsen

� Veletableret samarbejdsstruktur i klyngerne

� ”Omstillingspenge” – en saltvandsindsprøjtning

� ......28 projekter forankret på hospitalerne, i Nære 
Sundhedstilbud og i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
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Evaluering af Kronikerprojekt-
programmet

� Programevalueringen indeholder:

- projektvis resultat- og erfarings-
opsamling

- tematiserede anbefalinger 
- tværgående analyse og vurdering

� Der er desuden gennemført 
enkelte projekt-specifikke evalueringer 
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Erfaringer og resultater

� Der er skruet på mange af kronikermodellens ”håndtag”

Der er etableret: 
� Nye tilbud og indsatser – nogle videreføres, andre ikke
� Nye arbejdsgange
� Nye samarbejdsrelationer
� Et betydeligt kompetenceløft

blandt sundhedsprofessionelle
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Anbefalinger for den fremadrettede 
indsats – ift. patienterne

� Udvikle skræddersyede patientforløb
� Udvidet kontaktpersonordning/forløbskoordination for 

udvalgte sårbare patienter
� Shared-care ordninger
� Specialsygeplejerske-tilbud under supervision
� Call-center tilbud med mulighed for vurdering og 

rådgivning  
� Styrke egenbehandling – med fokus på de patienter som 

formår at påtage sig et udvidet ansvar
� Monitorering af patienten i eget hjem
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Anbefalinger for den fremadrettede 
indsats – ift. sundhedsprofesionelle

� Styrke kendskab og systematisk implementering af 
forløbsprogrammerne

� Styrke kendskabet på tværs af sektorer – på alle niveauer
� Fokus på den tværfaglige arbejdsdeling mhp. at sikre 

kontinuitet og undgå overlappende funktioner
� Differentieret kompetenceudvikling
� Udvikling af sundhedspædagogiske kompetencer 
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Det SKAL vi blive bedre til

� Monitorere og dokumentere indsatsen overfor patienter 
med kronisk sygdom

� Belyse omkostningseffektivitet

� IT-systemer og data skal understøtte
den tværsektorielle indsats

� En fælles opgave på tværs af sektorer
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Videnspredning og opfølgning

� 2. halvår 2013 afvikles temadage m. fokus på
videnspredning til en bredere kreds af 
sundhedsprofessionelle

� Lokal opfølgning og videreudvikling af indsatsen i 
klyngerne 

� Revision af forløbsprogrammerne for kronisk sygdom


