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Baggrund 
Det har været et af Vestegnsprojektets formål at fremme samarbejdet mellem praksis og de andre to 
aktører (kommuner og sygehuse) med henblik på at sikre en god implementering af forløbspro-
grammer for KOL og diabetes. Gennem såkaldte roadshows i kommunerne i efteråret 2009 har 
Vestegnsprojektet markedsført sit eget projekt. Man inviterede praksis til møder, hvor de blev præ-
senteret for kommunale repræsentanter samt repræsentanter fra Glostrup og Hvidovre hospitaler, og 
hvor projektets idé og elementer præsenteredes. Herunder blev også konceptet for et udvidet samar-
bejde mellem almen praksis og kommunerne fremlagt: Almen praksis skal via særligt udformede 
blanketter kunne henvise KOL- og diabetespatienter til de kommunale tilbud. Kommunerne forplig-
ter sig på den anden side til at have disse tilbud (i form af patientskoler, diætistvejledning, motions-
hold, rygestopkurser mv.) til rådighed for de borgere, som er henvist af egen læge. Henvisningerne 
skulle gå til en kommunal kontaktperson, som så sørgede for visiteringen til de konkrete tilbud.  
 
Vestegnsprojektet udsender nyhedsbreve til praksis med informationer om aktiviteter i projektet og 
i kommunerne samt med almindelig opdatering med KOL- og diabetes-relaterede nyheder af rele-
vans for samarbejdet mellem praksis og kommuner.   
 
Følgende kommuner indgår i Vestegnsprojektet: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre (først 
fra 1. januar 2010), Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk. 
 
Vestegnsprojektet har ønsket at få evalueret, hvordan henvisningerne og samarbejdet mellem almen 
praksis og kommunerne fungerer. Formålet med evalueringen er at give projektet indblik og grund-
lag for justeringer af konceptet. Den økonomiske ramme til evalueringen har muliggjort følgende 
evalueringsdesign.  
 

Metoder og evalueringsdesign 
Kommunernes indsats og erfaringer samt de kommunale kontaktpersoners vurderinger af samarbej-
det og konceptet belyses vha. mødereferater fra Vestegnsprojektets kommunegruppe, skriftlige do-
kumenter fra kommunerne, statistiske opgørelser, samt fra interviews med de kommunalt ansatte, 
som har haft ansvaret for modtagelse af henvisninger, visitering, samarbejde med almen praksis 
mm. Interviewene, som varede 45-65 minutter, foregik på de interviewedes daglige arbejdsplads. I 
interviewene interesserede jeg mig særligt for den interviewedes vurdering af samarbejdet, tilfreds-
hed med henvisningsblanketterne og udfyldelsen af dem, ideer til at fremme samarbejdet, de kom-
munale tilbud og visitationen til dem. 
 
Interviewene med kommune-personerne foregik i november – december 2010. 
 
Tilsvarende er erfaringer og synspunkter i almen praksis belyst gennem individuelle interviews med 
praktiserende læger. Der er interviewet i alt 7 læger – én i hver af fem af kommunerne og to i et 
dobbeltinterview i en sjette kommune.  
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Lægerne er udvalgt til interview efter flere kriterier: Jeg ønskede læger fra både solo og kompagni-
skabspraksis, begge køn, forskellig anciennitet i praksis. Desuden skulle der være én læge per 
kommune; og ingen af dem måtte være læger, som var drivende kræfter i Vestegnsprojektet, eller 
som havde deltaget i facilitatorprojektets testbesøg (en del af Vestegnsprojektet, som er evalueret og 
beskrevet i rapport, som er tilgængelig på Vestegnsprojektets hjemmeside: 
http://www.glostruphospital.dk/Vestegnsprojektet/Menu/Om+Projektet/Evaluering/). 
  
Disse kriterier blev suppleret af et tilfældighedsprincip, idet jeg inden for disse grænser arbitrært 
udvalgte 21 praksis i de 7 kommuner og sendte dem et brev. Deri inviterede jeg dem til at få mulig-
hed for at give deres meninger tilkende om samarbejdet mellem praksis og kommune og om Vest-
egnsprojektet. Modtagerne af brevet fik stillet et honorar i udsigt for at lade sig interviewe.  
 
Derefter ringede jeg som anført i brevet til dem nogle dage senere og spurgte, om de ville deltage. 
Af de 7, som sagde ja, og hvor vi aftalte en dato, meldte én senere fra pga. langtidssygemelding, to 
aflyste men indgik senere aftale om et andet tidspunkt. I en fornyet rekrutteringsindsats sendte jeg 
seks breve – og fik to tilsagn. I mellemtiden blev en af de to tidligere erstatningsaftaler også aflyst 
af praksis; og dette skete så tæt på afleveringsfristen for denne rapport, at et interview med pågæl-
dende læge er blevet helt afskrevet, og et alternativt interview med en anden klinik er heller ikke 
blevet forsøgt. Dette betyder, at der ikke er interview med en alment praktiserende læge fra en af de 
syv kommuner. 
 
I interviewene med lægerne spurgte jeg bl.a. til deres kendskab til Vestegnsprojektet og de kommu-
nale tilbud, deres erfaringer og vurderinger af henvisningsblanketten, om de får tilbagemeldinger fra 
kommunen om de patienter, de har henvist, om deres ønsker til samarbejdet i øvrigt.  
 
Interviewene varede mellem 40 og 70 minutter. De blev alle gennemført i lægens praksis. Inter-
viewene gennemførtes i perioden december 2010 - februar 2011. 
 

Rapportering 
Alle interviewede i dette projekt er blevet lovet anonymitet ved offentliggørelse af evalueringsresul-
taterne. Derfor skal man i det følgende ikke kunne aflæse, hvilke læger og hvilke kommunale kon-
taktpersoner der har haft hvilke synspunkter. På grund af det begrænsede materiale med kun én al-
men praksis fra seks af de syv kommunerne giver det ikke mening at sammenligne hver enkel læges 
besvarelser med kommunens tilbud og den respektive kontaktpersons oplysninger. Der er således 
ikke lagt op til at give særskilte ”karakterer” til de enkelte kommuner. I stedet er det rapportens ho-
vedfokus at vurdere de to sektorers samarbejde om KOL- og diabetespatienter.  
 
De statistiske opgørelser i rapporten bygger på de tal, jeg fik i forbindelse med mine interviews af 
kommunale kontaktpersoner. De er ikke overdraget mig efter en ensartet matrice, og de præsenteres 
derfor i denne rapport i lidt forskellige formater.  
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Evalueringen er rekvireret af Vestegnsprojektet, som derfor er den primære målgruppe for denne 
rapport. Men for at gøre den forståelig og anvendelig for en bredere kreds, er der tilføjet en del bag-
grundsoplysninger, som måske ikke er kendt uden for Vestegnsprojektets egen kreds.  
 
Rapporten er opbygget på den måde, at først beskrives kommunernes andel i projektet, omfanget af 
henvisninger til kommunerne fra almen praksis, samt fordelingen af henvisninger på ydernumre. 
Data fra interviewene inddrages løbende til at berige og perspektivere de øvrige data. I senere afsnit 
gennemgås øvrige dele af interviewene. Afslutningsvis diskuteres det, hvad evalueringen giver an-
ledning til af overvejelser og ideer til det fremtidige samarbejde.  
 

Resultater 
De kommunale kontaktpersoner og deres opgaver og opgavevaretagelse  

Henvisningsblanketten fra almen praksis skal sendes til den kommune, hvor patienten har sin bo-
pæl. Projektet besluttede fra starten, at hver kommune skulle have en kommunal kontaktperson til at 
modtage og håndtere disse henvisninger, have kontakten til de henviste borgere, til almen praksis og 
til underviserne. Men stillingsbetegnelse, timetal, kontakten til den henviste borger mv. har fået 
lokale udformninger. Hvidovre Kommune har dog ikke en kommunal kontaktperson på helt samme 
måde, som de andre kommuner. 
 
Fra interviewene med lægerne har jeg fået det faste indtryk, at den kommunale kontaktperson ikke 
er ”kendt” på den måde, at lægen ved, hvad hun hedder, hvordan hun ser ud, og hvad hun rent fak-
tisk foretager sig, når hun har modtaget henvisningsblanketten. Men hvem er de – og hvor mange 
timer bruger de på Vestegnsprojekt-relaterede opgaver? Og hvad gør de med henvisningerne? Den 
følgende beskrivelse gør ikke krav på at være komplet, men blot eksemplificerende. Formålet er 
primært at vise i store træk, hvordan kommunerne har indrettet og tilpasset sig Vestegnsprojektet. 
Det giver ikke mening at sammenligne hver enkelt kommunes ageren med synspunkterne og erfa-
ringerne fra én interviewet læge i hver kommune.    
 
Kontaktpersonerne har bl.a. følgende faglige baggrunde repræsenteret: Professionsbachelor i ernæ-
ring og sundhed, pædagogisk sociologi, sygeplejerske (heraf en KOL-sygeplejerske). Det ugentlige 
timetal til varetagelse af Vestegnsprojekt-relaterede opgaver, herunder særligt henvisningerne, er 
forskellig fra kommune til kommune, men det ligger mellem 12-15 timer og 33 timer – og i disse 33 
timer er der inkluderet ganske meget udviklingsarbejde i forbindelse med opstarten af Vestegnspro-
jektet og udarbejdelsen af standarder for den kommunale håndtering af KOL- og diabetespatienter. I 
Albertslund er der ved siden af kontaktpersonen en forløbskoordinator (8 timer per uge), hvis opga-
ve er at tage sig af de særligt sårbare borgere – typisk dem, hvor lægen på henvisningsblanketten 
har markeret, at patienten er sårbar eller ikke-motiveret, eller de borgere, som ikke møder op til de 
aftalte aktiviteter.  
 
I Hvidovre Kommune er der en læge, som fungerer som den formelle kontaktperson i Vestegnspro-
jektet og som formel kontaktperson udadtil i øvrigt. Men den direkte borgerkontakt til den patient-
rettede forebyggelse foregår via sygeplejerskerne i Sundhedscenteret. Der er to sygeplejersker, som 
har kontakten hele vejen igennem med de borgere, som har et forløb på diabetesskolen. På samme 
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måde er en diætist fast kontaktperson for de borgere, som går på diætvejledning. Ideen hermed er, at 
den henviste patient ikke skal have for mange kontakter med forskellige mennesker. 
 
Når henvisningen er modtaget 

Når en henvisning er modtaget fra den praktiserende læge, tager kontaktpersonen telefonisk kontakt 
til patienten/borgeren. I nogle kommuner afklares borgerens ønsker og behov i denne samtale alene, 
og det videre forløb aftales. I andre kommuner bedes borgeren komme til et møde med kontaktper-
sonen, og på dette møde aftales de nærmere omstændigheder for det videre forløb. Nogle af kom-
munerne har udviklet standarder for den første samtale (telefonisk eller ej), fx i form af disposition 
og stikord. 
 
Hvis det i forbindelse med samtalerne med borgeren fremgår, at borgeren gerne vil henvises til no-
get andet eller mere end det, som lægen har markeret på henvisningsblanketten, så ringer kontakt-
personen i nogle af kommunerne til lægen for at få dennes accept af visitation til disse andre tilbud. 
I nogle kommuner har kontaktpersonen dog også mere vidtgående beføjelser. Fx er der et sted en 
stående aftale med lægerne om, at der ikke bør indhentes tilladelse fra egen læge, når en borger med 
KOL gerne vil have henvisning til fysisk træning efter at have gennemført KOL-skolen. Og fra en 
anden kommune fortæller kontaktpersonen: 
 

Vi kalder borgerne ind, når vi har fået en henvisning. Så kan det vise sig, at lægen og borgeren 

ikke helt har været enige alligevel om, hvad det er der skal til. Og så mangler de måske at sæt-

te kryds et eller andet sted. Det kan være irriterende nogle gange. Fordi tidligere skulle borge-

ren kontakte deres læge igen, så de igen kunne sende en ny henvisning. Så efter det sidste mø-

de, min leder var til i styregruppen, sagde hun, at praksis andre steder var, at det er nok bare 

at være henvist fra lægen. Og var der ikke helt styr på krydserne, så havde vi grønt lys til at 

sætte dem på diverse hold. 

 
I Hvidovre Kommune tages der telefonisk kontakt til den henviste borger. I den samtale bliver det 
afklaret, om borgeren skal til diabetesskole, eller om det skal være et individuelt forløb. Den sund-
hedsfaglige i Sundhedscentret booker så en tid til borgeren. I øvrigt bruger Hvidovre Kommune 
endnu ikke den henvisningsblanket, som Vestegnsprojektet har udviklet, fordi man stadig betragter 
sig i overgangsfasen som relativt ny deltager i projektet (først kommet med 1. januar 2010), og man 
ønsker ikke, at lægerne alt for ofte skal vænne sig til nye formularer og skemaer. 
 

Så vi har sagt, at vi vil ikke forstyrre lægerne med forskellige udmeldinger om, hvordan vi får 

henvisningerne. Vi er så glade for, at de henviser, så vi lader stille og roligt udviklingen følge 

med. (…) For (i stedet for) at stille krav til en meget bestemt henvisning i en tid, hvor der fak-

tisk har været drøftelser blandt lægerne om, at de synes, det er mange data, der skulle leveres i 

den henvisningsseddel… så har vi simpelthen valgt at sige: Bruger de den, så bruger de den. 

Bruger de den ikke, så tager vi stadigvæk imod borgeren. 
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Kommunen lægger heller ikke så meget vægt på, hvad egen læge har anbefalet af deltagelse i kom-
munale tilbud, men man lægger i stedet meget vægt på, at man ud fra samtalen med borgeren ser, 
hvilket tilbud, der bedst passer til borgerens behov. 
 
I interviewet med kontaktpersonen fra en anden kommune kommer denne beskrivelse: 
 

Interviewer: Kan du visitere til noget andet, end lægen har anbefalet? 

Kontaktperson: Det gør jeg helst ikke. 

Interviewer: Du kunne godt gøre det? 

Kontaktperson: Det ved jeg ikke, om jeg kunne. Hvis det viser sig, at lægen kun har sat kryds 

ud for supplerende træning, og det viser sig, at borgeren har brug for patient-skolen, så ringer 

jeg til lægen og spørger, om jeg godt må tilbyde det andet også. Jeg vil så vidt muligt undgå at 

træde lægerne over tæerne. Fordi de føler, at vi bare bestemmer. Jeg har dog aldrig oplevet at 

de har sagt: ”Nej, det går ikke”.   
 
Vi ser således grundlæggende en ensartet praksis i behandlingen af henvisningerne – men dog med 
lokale udformninger og med forskellige aftaler med de henvisende læger: Den henviste borger kon-
taktes af kommunen med henblik på en samtale om henvisningen og om borgerens ønsker, samt om 
de tilbud, kommunen kan give borgeren. Hvis borgeren eller kontaktpersonen finder et andet tilbud 
mere hensigtsmæssigt end det, lægen har henvist til, så kan man i nogle af kommunerne selv beslut-
te sig til dette andet tilbud, mens man i andre kommuner kontakter henvisende læge for at få dennes 
godkendelse.  
  
I øvrigt er der hos de interviewede – både kontaktpersoner og læger – en rimelig tilfredshed med 
henvisningsblanketten.  
 
Informationer fra kommuner til praksis om henviste  

De deltagende kommuner har ikke en ensartet praksis med hensyn til, hvordan de kommunikerer 
med praksis om de henviste patienter. Ifølge angivelserne til mig i interviewene med de kommunale 
kontaktpersoner kvitterer nogle af kommunerne for modtagelsen af henvisningsblanketten, nogle 
sender den henvisende praksis en statusrapport (”epikrise”) om borgerens deltagelse i de kommuna-
le tilbud, nogle medsender i den forbindelse resultatet af målinger af fx BMI, og nogle gør intet af 
alt dette. Vi skal nedenfor se, at nogle af de interviewede læger ikke kan huske at have fået nogen 
oplysninger fra kommunerne om de patienter, de har henvist.  
 
Nogle eksempler på kommunernes praksis: 
I en kommune siger kontaktpersonen, at de ikke giver egen læge nogen informationer overhovedet, 
men at de egentlig gerne ville – kommunen er bare usikker på, om der kræves samtykkeerklæring 
fra patienten for at man kan gøre det. 
 
I en anden kommune sender kommunen et brev med kvittering for modtaget henvisning, samt sene-
re elektronisk en kort epikrise (2-3 linjer) med angivelse af, om den henviste har deltaget i forløbet, 
eller om han/hun er sprunget fra. 
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Og fra en tredje kommune siger kontaktpersonen på mit spørgsmål, om hun meddeler lægen noget 
om drop-out og/eller afsluttet forløb: 
 

Vi har intet gjort med den slags. Det var planen på længere sigt. Det er igen det her med de 

her MedCom-standarder. Jeg bakser lidt med systemet. Jeg har nemlig nogle epikriser klar. 

Men det er planen, at lægerne skal involveres via tilbagemelding. Det er ikke optimalt, at de 

ikke har fået noget at vide: opstart eller noget. Og det er fordi der har manglet en kommunika-

tionsmetodik, der vil gøre, at det er lettere at kommunikere.  

 
I en fjerde kommune har man den praksis, at når borgeren er afsluttet i diabetesskolen eller hos diæ-
tisten, så sendes der (elektronisk til nogle af lægerne, per brev til andre) en afsluttende status til 
egen læge. En sådan status siges at tjene to formål: Dels en orientering, dels et dialogværktøj til 
egen læge. Indholdet i tilbagemeldingen fra fx diætistvejledningen vedrører: omfanget af tilbud og 
deltagelse; indholdet i vejledningen; udleveret skriftligt materiale, vægt, BMI og taljemål ved start 
og ved slut; patientens selvrapporterede sundhedsvaner; patientens motivation. 
 
Informationer fra Vestegnsprojektet og kommuner til praksis om de kommunale tilbud 

Ifølge de kommunale kontaktpersoner har flere af kommunerne afholdt informationsmøde(r), hvor-
til de har inviteret almen praksis, og hvor de har fortalt om deres tilbud i forbindelse med Vestegns-
projektet. I nogle tilfælde har dette været det eneste dagsordenpunkt, mens der i andre tilfælde har 
været tale om mere rutinemæssige møder, hvor Vestegnsprojektet har været ét af flere punkter.  
 
Almen praksis’ fremmøde har i nogle kommuner angiveligt været begrænset, mens tilslutningen har 
været større i andre kommuner. Nogle steder er der beretninger om, at der ikke er kommet nogen 
læger som helst eller bare en enkelt; og ingen steder har tilslutningen været imponerende høj.  
 
Fx afholdes i en af kommunerne rutinemæssige møder mellem kommune og almen praksis hver 3.-
4. måned. Men der kommer kun en lille håndfuld af de 11 læger i kommunen, fortæller den kom-
munale kontaktperson. For at øge informationsudvekslingen tager kommunen dog nogle gange ud 
til lægerne med et brev og giver dem en status på, hvad der sker i kommunen af relevans for dem. 
 
I en kommune fortæller den kommunale kontaktperson, at hun sender postkort til lægerne med op-
lysninger om de kommunale tilbud og med appel om at henvise patienterne til disse tilbud. 
 
I en anden kommune fortæller den interviewede læge, at lægerne generelt ikke er flinke til at møde 
op til kommunens informations-arrangementer, selv om den har haft gode udspil. Fremmødet fra 
lægernes side har været nærmest pinligt lavt, siger han. 
  
Ud over de nævnte introducerende roadshows i efteråret 2009 har Vestegnsprojektet holdt gang i 
markedsføringen gennem nyhedsbreve til praksis. Der var ved tidspunktet for mine interviews pub-
liceret i alt 6 nyhedsbreve. Men denne del af markedsføringen af projektet har tilsyneladende ikke 
haft stor bevågenhed. Af de syv praktiserende læger, jeg interviewede, havde de fleste kun en svag 
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erindring om at have læst (i) dem. Flere kunne ikke fortælle, hvilken slags informationer der i det 
hele taget står i dem.   
 
Jeg spørger en læge om, hvad Vestegnsprojektet er for noget, og han svarer, at han ikke ved så me-
get. Det blev præsenteret på roadshow-mødet, og så er der to hæfter vedrørende KOL- og diabetes-

patienter (det er forløbsprogrammerne, han henviser til). Han har hørt lidt om projektet et par gange 
siden, idet der er kommet en mail med et nyhedsbrev fra kommunen. Jeg spørger om det er godt 
læsestof, og han svarer: 
 

Jeg har ikke sat mig ind i det. 
 
En anden læge siger om nyhedsbrevene: 
 

Jeg synes ikke, jeg har set noget. 

 
Og andre af de interviewede læger fortæller, at de ikke rigtigt har taget sig tid til at studere dem 
nærmere, men blot har løbet dem hurtigt igennem uden egentlig at nærlæse. Ingen af de syv læger 
kunne sige, at nyhedsbrevene er en vigtig informationskilde for dem om Vestegnsprojektet og de 
kommunale tilbud.  
 
Lægernes relativt ringe kendskab til de kommunale tilbud må forventes at påvirke deres engage-
ment og parathed til at henvise patienter til disse tilbud. Deres vidensgrundlag kan ses som for be-
grænset – hvad er indholdet i det, de kan henvise til; og hvordan kan de motivere patienten til et 
tilbud, de ikke kender? Det er dog synspunktet hos en af de interviewede i kommunerne, at det er 
meget at kræve af lægen, at han skal kende indholdet i de kommunale tilbud. I den samme kommu-
ne stiller man ikke krav om, at lægerne skal bruge den nye henvisningsblanket, for man vil ikke 
gøre det unødigt bureaukratisk og indviklet. 
 

Kommunernes tilbud 

I bilag C vises en oversigt over de kommunale tilbud i de syv kommuner i november 2010. Der ses 
en række (næsten) ensartede overskrifter. I nogle tilfælde er der et vist samarbejde på tværs af 
kommunerne (fremgår ikke af skemaet), fx deler Ishøj og Vallensbæk nogle tilbud efter en forde-
lingsnøgle og har desuden en fælles ”diabetes-café”.  
 
Selv om overskrifterne på tilbuddene kunne indikere en stor ensartethed på tværs af kommunegræn-
ser, så er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Kommunerne har deres egne undervisere, og de har for-
skellige måder at køre holdene på. 
 
Det væsentligste for denne evaluering er imidlertid at hæfte sig ved antallet af kurser i en kommune 
og dermed patientens/borgerens mulighed for at komme på et hold relativt hurtigt efter henvisnin-
gen. Nogle patienter kan komme til at vente måneder, fordi henvisningen modtages i en kommune 
kort tid efter at et hold er startet – og det næste hold starter måske først 4 måneder senere.  
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I nogle kommuner er der langtidsplanlagte terminer for de enkelte hold, mens der i andre kommuner 
er den praksis, at holdene starter, når de er fyldt op. I begge tilfælde kan nogle borgere således kom-
me til at vente nogle måneder på at kunne starte på et hold. Men andre kan være mere heldige og 
blive optaget på et hold, som starter kort efter henvisningen/samtalen med den kommunale kontakt-
person.  
 
I Brøndby Kommune har man den praksis, at KOL-undervisningen er modulopdelt, sådan at der 
løbende optages nye deltagere. Man kan eller skal således kunne komme direkte ind på fx modul 3 
på et eksisterende hold og senere afslutte sit forløb ved at tage modul 1 og 2 på det efterfølgende 
hold.  
 
I kommuner med langtidsplanlagte terminer for de enkelte hold er det således muligt at give almen 
praksis en liste over de enkelte holds terminer, hvorved den praktiserende læge kan fortælle sin pa-
tient, hvornår den undervisning/det hold, som han nu henviser patienten til, starter næste gang. In-
gen af de interviewede læger mener dog, at de får noget at vide om disse terminer – og at de derfor 
ikke kan informere patienterne. 
 
Nogle undervisningshold finder sted hvert halve år, fx KOL- og diabetes-undervisningen i Brøndby 
Kommune. Det typiske antal kurser/hold synes at være 2-4 per år. Antallet relaterer sig til to fakto-
rer: dels økonomiske overvejelser (man kan ikke køre med for små – og for mange – hold), dels 
spørgsmålet om efterspørgsel (der er et begrænset antal henvisninger (se nedenfor)).  
 
I interviewene med lægerne var det tydeligt, at kendskabet til indholdet i de enkelte kurser var me-
get begrænset. Nogle af de interviewede sagde, at dette desværre hindrer dem i at fortælle patienten, 
hvad hun bliver henvist til. Ingen af de interviewede nævnte SOFT-portalen som en indgang til de 
kommunale tilbud, men de fortalte, at de havde et sted på deres computer, hvorfra de kunne udprin-
te henvisningsblanketten, som de så bare udfyldte og faxede til patientens bopælskommune.  
 
Jeg har i forbindelse med udfærdigelsen af denne rapport (i marts 2011) selv via SOFT-portalen 
klikket mig ind på Vestegnskommunernes beskrivelser af deres tilbud til KOL- og diabetespatien-
ter. Der er en del forskel i tilgængeligheden og i beskrivelserne af de enkelte kurser, tidsangivelser 
mv. I linket til Glostrup Kommune kan man fx printe en A-4 side ud med en ultrakort beskrivelse af 
kurserne til KOL-, henholdsvis diabetespatienter. I nogle kommuners beskrivelser nævnes, hvor 
intensivt et undervisningshold er (antal gange à hvor mange timer). I beskrivelsen fra en af kommu-
nerne var der (i marts) en forældet datoangivelse for starten af næste hold (opgives som september 
2010); hvis lægen imidlertid klikker sig videre ind på de sider, der er henvendt til kommunens bor-
gere (og altså ikke til lægen), kommer han frem til mere detaljerede og korrekt opdaterede informa-
tioner.  
 

Henvisninger 

Kommunerne i Vestegnsprojektet har givet oplysninger til evalueringen, hvoraf man kan få et vist 
indtryk af udviklingen i antal henvisninger til kommunerne, og man kan ligeledes få et indtryk af, 
hvordan henvisningsaktiviteterne fordeler sig mellem de enkelte lægepraksis. De statistiske oplys-
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ninger, som dækker perioden september/oktober 2009 – oktober/november 2010, er ikke fremstillet 
eller præsenteret efter en fælles skabelon fra de syv kommuner, hvorfor der ikke meningsfuldt kan 
laves eksakte, detaljerede sammenligninger. I stedet giver de foreliggende optællinger et mere 
grovkornet billede af henvisningsaktiviteterne. Dette billede er imidlertid i sig selv nok til at doku-
mentere et par væsentlige træk i henvisningsmønsteret: 1) de relativt mange henvisninger i Vest-
egnsprojektets første måned(er) – i forhold til det efterfølgende lave niveau; 2) variationen mellem 
de enkelte praksis i henvisningsaktiviteter. 
  
Samlet antal henvisninger i nogle af kommunerne  

Fra nogle af kommunerne har jeg fået oplysninger om antal henvisninger per måned fordelt på di-
agnoser og henvisende praksis, mens andre kun har opgivet månedlige henvisninger samlet for 
KOL og diabetes. Som nævnt er opgørelserne derfor ikke fuldt ud kommensurable.  
 
I figur 1 vises det månedlige antal henvisninger fra fire af Vestegnsprojektets kommuner.  
 

 
Figur 1 
 
Vi skal ikke hæfte os ved de individuelle forskelle mellem kommunerne, for det giver ikke umid-
delbart mening at sammenligne de absolutte tal fra kommuner af forskellig befolkningsmæssig stør-
relse og forskellig patientsammensætning. I stedet er det tendensen (i hvert fald fra tre af kommu-
nerne), der bør falde i øjnene: I starten af Vestegnsprojektet og i forlængelse af de afholdte road-
shows i efteråret 2009 var der betydeligt flere henvisninger end allerede et par måneder senere; og 
niveauet for det månedlige antal henvisninger har holdt sig nogenlunde stabilt på det lavere niveau 
siden begyndelsen af 2010. Man kan også se den nedgående trend som et paradoks: Kvaliteten i de 
kommunale tilbud må forventes at blive bedre og bedre, idet de nu er afprøvet og tilpasset – og 
samtidig bliver almen praksis’ henvisninger færre snarere end flere. 



 
 

 

12 

 

 
Man kan se denne udvikling på flere måder: 1) Den relativt store tilslutning i begyndelsen skyldes 
markedsføringen af Vestegnsprojektet, herunder roadshows, og nyhedens interesse. 2) Det lave ni-
veau senere kan skyldes, at almen praksis ”glemmer” muligheden for at henvise. 3) Lægerne har 
selv haft dårlige erfaringer med at henvise, eller de har hørt rygter om, at andre har haft negative 
oplevelser. 4) Reservoiret af kandidater til henvisning er ikke stort, og efter at reservoiret er blevet 
tømt hen over efteråret 2010, er niveauet siden da et udtryk for tilgangen af nye kandidater. 
 
Det kan næppe afgøres umiddelbart, hvilken af disse fire årsagsforklaringer, der har mest på sig – 
og om der er sandhedsgehalt i (nogen af) dem.  
 
Kommunerne er opmærksomme på det relativt begrænsede antal henvisninger, og flere af kontakt-
personerne sagde da også eksplicit, at de ønskede sig flere henvisninger, og mente, at der da måtte 
være flere relevante kandidater derude. I en af kommunerne var man derfor meget bevidste om ikke 
at gøre henvisningsproceduren og kravene til udfyldelsen af henvisningsblanketten alt for besværlig 
og omfattende. Vi skal jo ikke bureaukratisere vores samarbejde med lægerne mere end nødvendigt, 

sagde man i interviewet – underforstået: Hvis det er for besværligt og tidskrævende at sætte sig ind 
i, så vil det afholde (nogle) praktiserende læger fra at henvise patienter, som ellers ville kunne have 
profiteret af et kommunalt tilbud. 
 
Variationer mellem praksis i henvisningsaktiviteter 

Fra de kommunale kontaktpersoner har jeg fået opgørelser over henvisninger af KOL- og type 2 
diabetes-patienter fordelt på klinikker. Heraf fremgår det med stor tydelighed, at nogle få klinikker 
er hyppige henvisere; nogle klinikker henviser kun KOL- eller kun diabetes-patienter; og der er en 
del klinikker som har henvist kun én eller kun meget få patienter til den kommunale kontaktperson i 
deres kommune. Enkelte klinikker har aldrig henvist.  
 
I den nedenstående gennemgang viser graferne henvisninger fra almen praksis til den kommune, 
hvor praksis har hjemsted. Samtidig vises dog – hvor det er muligt – også det samlede antal henvis-
ninger til en kommune fra praksis i andre kommuner og fra hospitalerne.  
 
I Albertslund Kommune er henvisningerne for KOL og diabetes opgjort sammen. Tidsperioden er 
oktober 2009 til – november 2010.   
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Figur 2 
 
I figur 2 ses det tydeligt, at praksis’ brug af den kommunale henvisningsmulighed er meget forskel-
lig. Nogle praksis (numrene 1-3 på x-aksen) har ikke henvist, andre har kun henvist et par patienter 
(antal henvisninger er opgjort på y-aksen). En enkelt praksis har henvist 56 patienter til kontaktper-
sonen i Albertslund Kommune. Fra alment praktiserende læger uden for kommunen (u.k.) har kon-
taktpersonen fået 5 henvisninger, og fra Glostrup Hospital (GH) 9. Henvisninger fra disse to sidst-
nævnte aktører udgør knap 10% af samtlige henvisninger. 
 
Her såvel som i de øvrige kommuner kan der være forskellige grunde til den ulige brug af henvis-
ningsmuligheden. Der kan være tale om forskelle i patientpopulationer (antal patienter i en klinik, 
patientsammensætning og sygdomsmønstre). Men det forklarer ikke hele variationen. Fx er klinik 
12 en solopraksis ligesom flere af de andre.   
 
Også i Brøndby Kommune ses en vis variation i henvisningerne. Figur 3 viser, at alle praksis her 
har henvist mere end én patient. (Igen her er de enkelte praksis i kommunen oplistet på x-aksen, 
mens antallet af henvisninger fra disse praksis er opgjort på y-aksen). 
 

 
Figur 3 
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Praksis 13 er en solopraksis, som har brugt henvisningsmuligheden ganske meget, mens flere andre 
solopraksis ligger i den venstre side af figuren. At arbejde i samarbejdspraksis er heller ikke nød-
vendigvis ensbetydende med en ensartet henvisningspraksis blandt de samarbejdende praksis 
(fremgår ikke af figuren).  
 
Henvisningerne til Glostrup Kommune er afbildet i figur 4. I Glostrup er alle klinikker én-mands- 
eller to mands-praksis. (NB. Der er 9 lægepraksis. I diagrammet indgår også en praksis, som er 
overtaget af en af de andre læger).  

 
Figur 4 
 
Praksis nr. 6 falder umiddelbart i øjnene pga. det store antal KOL-henvisninger. Det er en soloprak-
sis, som geografisk ligger i nærheden af nogle af de praksis, som overhovedet ikke har henvist til 
kommunen eller kun henvist ganske få gange. Der er to henvisninger fra praksis uden for kommu-
nen, og to fra Glostrup Hospital. 
 
I Høje Taastrup Kommune ses også en stor variation (figur 5). Her er der også klinikker, som ikke 
har henvist til kommunen – eller kun har henvist ganske få gange. (At man ikke har henvist til 
kommunen er ikke ensbetydende med, at man overhovedet ikke har henvist, idet man jo kan have 
henvist til en anden kommune, hvor patienten har bopæl). Ét af de ydernumre, som indgår i dia-
grammet, er lukket i løbet af den periode, der dækkes (september 2009 – november 2010). 
 
I forhold til henvisningerne fra praksis i kommunen, er der relativt mange henvisninger fra praksis 
uden for kommunen og fra Glostrup Hospital, hvilket vel er bemærkelsesværdigt, kommunens stør-
relse (geografi og befolkning) taget i betragtning. 20% af alle henvisninger kommer ikke fra praksis 
i kommunen. I Albertslund er denne andel som nævnt ovenfor på knap 10%.  
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Figur 5 
 
I Ishøj (figur 6) ses en lidt større andel ”udefra kommende” henvisninger (godt 25%), men dette har 
en naturligere forklaring pga. Ishøjs begrænsede størrelse – mange patienter hos Ishøjs læger bor i 
andre kommuner.  
 

  
Figur 6 
 
En lægeklinik i Ishøj har ikke henvist til Ishøj Kommune.  
 
I Vallensbæk, som er den mindste af Vestegnens kommuner med kun 8700 borgere over 24 år 
kommer nærved 70% af henvisningerne fra læger uden for kommunen.  
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Figur 7 
 
Og ellers er henvendelser fra praksis i kommunen jo ganske begrænset, jf. figur 7.  
 

Kontaktpersonernes og lægernes oplevelser i projektet og synspunkter på 

samarbejdet 

De statistiske opgørelser ovenfor giver anledning til visse spørgsmål. Fx: Hvilke holdninger og 
handlinger ligger der bagved det statistiske billede? Hvorfor er interessen for at henvise dalet be-
mærkelsesværdigt kort tid efter Vestegnsprojektets introduktion? Hvad kan forklare de iagttagede 
forskelle? Hvad tænker lægerne – og de kommunale kontaktpersoner om Vestegnsprojektet, om 
forløbsprogrammer, om samarbejdet mellem kommune og praksis?  
 
Disse spørgsmål var blandt dem, jeg søgte at få svar på i mine interviews med de kommunale kon-
taktpersoner og med nogle praktiserende læger fra Vestegnen. 
 
Henvisningsblanketten og henvisningsproceduren 

Jeg forhørte mig hos de interviewede om, hvordan de vurderer henvisningsblanketten. Er den an-
vendelig, relevant, besværlig, eller bare okay? Synes modtageren, at den er blevet fornuftigt ud-
fyldt? 
 
Ikke alle interviewede læger kunne helt huske, hvad blanketten indeholdt. De fleste forholdt sig 
spørgende og usikre, og fortalte som forklaring på dette, at det vist var længe siden, de havde ud-
fyldt én. Samtidig mente de dog, at den vist var rimeligt nem at gå til. Nogle kunne dog fortælle, 
hvad man skulle svare på, og at man skulle medsende medicineringsliste. For nogle gjorde det angi-
veligt ikke den store forskel, om blanketten kunne sendes elektronisk eller kun per fax, mens andre 
betragtede en elektronisk fremsendelse som et stort fremskridt. De var dog ikke parate til at mene, 
at dette ville ændre deres henvisningshyppighed. 
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En af lægerne havde denne beskrivelse af sin brug af henvisningsblanketten, hvoraf det fremgår, at 
hun ikke følger den måde, som Vestegnsprojektet ønsker: 
 

Ja, jeg har brugt den i nogle tilfælde. Men jeg synes, i temmelig lang tid har vi ikke brugt den. 

Men jeg har indtryk af, at der var mere fri adgang til de kurser. Har sagt til nogle patienter, at 

de kan selv henvende sig. At de kunne ringe til kommunen. Så de var ikke så bundet af den her 

henvisning. 
  
Hos modtagerne af henvisningsblanketterne – de kommunale kontaktpersoner – er der forskellig 
vurdering af grundigheden og kvaliteten. Fx siger én: 
 

Stratificering er tovholdernes opgave. Og det er jo egen læge! Så den vej rundt prøver jeg jo at 

få egen læge til at tage stilling til, hvor den her borger skal gå henne. Om han skal henvises til 

et KOL-hold eller til Hvidovre Hospitals rehabiliteringsafdeling. Og den læring er ikke kommet 

så langt endnu hos de praktiserende læger. De henviser dem alle sammen over én kam, og så 

kan jeg se, at hvis jeg stratificerer dem efter lungefunktionen og dyspnø-score (MRC’en), så er 

nogen af dem faktisk forkert placeret på kommunens KOL-hold. De skulle have været til specia-

listerne. (…) Jeg ringer jo rundt, når jeg får henvisningen, og så spørger jeg ind til… ”Jeg har 

fået en henvisning. Du har ønsket at gå på det her hold. I virkeligheden kunne det være…når jeg 

kigger på, hvordan vi behandler borgere med KOL… så bør du være inde hos specialisterne. 

Og det er ikke nødvendigvis herude i kommunen”. Men mange af dem har valgt, at de vil hellere 

gå her, fordi de har hørt godt om det. Og jeg har en del af dem. Og de har det fint. 

 
Denne beskrivelse supplerer kontaktpersonen med følgende vurdering af de praktiserende læger: 
 

Men de går ikke ind og vurderer MRC. I starten med de henvisninger fik jeg mange peakflow 

ind. Og man kan ikke bruge et peakflow fra en KOL-patient til noget som helst. Og den vej 

rundt har der også manglet noget viden hos de praktiserende læger, tror jeg, i forhold til hvor-

dan man monitorerer en KOL-patient. Jeg tror ikke alle er lige opmærksomme på, hvilke indi-

katorer man bruger til at stratificere den enkelte med. Og jeg tror ikke at patientforløbspro-

grammerne er meget inkorporeret som arbejdsredskab hos praktiserende læger. Det er bare 

min fornemmelse.  
 
En kontaktperson fra en anden kommune fortæller, at hun har sendt måske op til 5 KOL-patienter 
videre til hospitalet, fordi hun tænkte, at de ville blive bedre hjulpet dér, samt et tilsvarende antal 
diabetes-patienter til diabetesambulatoriet pga. af deres fremmedsprog og manglende danskkund-
skaber. 
 
Flere kontaktpersoner taler også om, at krydserne i henvisningsblankettens rubrik for ”Ønskede 
tilbud” er sat tilsyneladende noget tilfældigt. En af dem siger fx: 

 

Nogle gange har jeg lidt en fornemmelse af, at de bare sidder og sætter krydser som vinden 
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blæser. Nogle gange har de sat kryds ved alle fire muligheder. Så derfor tager jeg altid en 

snak med borgeren. 
 
En anden siger: 
 

Altså, det virker som om, det går for hurtigt. At de ikke lige får læst det allernederste, altså at 

træning indgår i patientskolen. Så derfor får man indtryk af, at det er lidt tilfældigt. Så jeg ved 

ikke, om man kan/skal gøre noget med henvisningsblanketten, så man på en eller anden måde 

får det klargjort, at supplerende træning er for dem, der ikke vil deltage i skolen. 

 

En anden kontaktperson giver denne beskrivelse: 
 

Nogle gange er der sat kryds i alle de tilbud, der overhovedet eksisterer i Vestegnsprojektet. 

Og det er ikke alle tilbud, som alle kommuner har. Og vi har bl.a. ikke diætvejledning, uden at 

man også går på diabetes- eller KOL-holdet. Så må jeg jo ringe op til borgeren, som har fået 

tilbuddet, og spørge ind til, hvad han har bedt om. Og tit ved de ikke, hvad de har bedt om. 

 
I nogle tilfælde har lægen slet ikke sat krydser ud for ”Ønskede tilbud”, og også i disse tilfælde er 
det op til den kommunale kontaktperson at afklare med borgeren, hvad vedkommende kan profitere 
af at deltage i – og så eventuelt cleare dette med henvisende læge. 
 
Men ellers synes kontaktpersonerne, at henvisningsblanketterne indeholder de oplysninger de har 
brug for – og hvis ikke de selv har brug for dem, så har underviserne på de enkelte hold gavn af at 
se de forskellige værdier og informationer om komplikationer mv., idet de derigennem kan forbere-
de sig på holdsammensætningen og på den enkeltes muligheder og behov.  
 
Lægernes vurderinger af henvisningsskemaet – dem der kunne huske, hvordan det ser ud – var i det 
store og hele positive. De fandt skemaet ”fremkommeligt” og rimeligt nemt at gå til. 
 
Kendskabet til de kommunale tilbud 

Når det nu i nogle tilfælde forholder sig sådan, at lægen er lidt løs med afkrydsningerne ud for de 
kommunale tilbud, skyldes det så en manglende viden om indholdet i tilbuddene? Eller bare en for-
ventning om, at den kommunale kontaktperson nok skal sørge for en fornuftig visitering? Eller ken-
der lægerne overhovedet indholdet i de tilbud, som de kan henvise patienterne til? I nogle af inter-
viewene spurgte jeg til dette.  
 
I nogle tilfælde var kendskabet til – eller hukommelsen om – henvisningsblanketten så ringe, at 
lægerne havde svært ved at forholde sig til spørgsmålene. Og ingen havde tilsyneladende klare for-
ventninger til, hvordan den kommunale kontaktperson anvender henvisningernes anbefalinger. 
Desuden afslørede interviewene, at lægernes kendskab til tilbuddene gennemgående er begrænset 
eller helt fraværende.  
 

Lægen: Ja, nyhedsbrevet, ja. Det er mest dér, jeg har set korte indslag om det. 
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Interviewer: Er det ét du kaster dig over, når det kommer? 

 
Lægen: Nej, det vil jeg ikke sige! Der er ligesom store mængder af post i forvejen. Jeg har da 

set på det indimellem. Men det er måske ikke helt konsekvent, det jeg når at læse, altså. Men 

det er dér, jeg har set tilbagemeldinger fra det her projekt. 

 
I en anden praksis fortæller lægen om sit manglende kendskab til de kommunale tilbud – og om 
konsekvenserne heraf: 
  

Men jeg ved ikke, hvad kommunen har af tilbud til os, som vi kan trække på. De er ikke dygtige 

til at fortælle os, hvilke veldefinerede patient-grupper de gerne vil se af vores. Og hvad for en 

henvisningsvej der er. Så dér savner jeg noget, der fungerer meget enkelt. Og så har jeg ind-

tryk af i den anden ende, at de faktisk heller ikke selv ved, hvordan det fungerer. Fordi vi får jo 

nogen, der henvender sig og siger, at nu skal de have en henvisning til fysioterapi, og så sen-

der man dem op til kommunen, og så siger de, ”hvad skal vi med dem?” Så der er noget usik-

kerhed om kommunikationen og om, hvilke reelle tilbud, der er. Jeg har aldrig sendt nogen til 

rygeafvænningstilbud i kommunen, men jeg ved godt, det er der. Jeg ved heller ikke, hvor jeg 

træffer dem. Men det er måske ikke Vestegnsprojektet? 

 
Den konkrete viden om de kommunale tilbud er således ikke stor i denne praksis. Det er til gengæld 
dens skepsis over for kvaliteten i de kommunale tilbud. Og så længe, man som læge ikke er sikker 
på, at kvaliteten er i orden, så er man tilbageholdende med at henvise, sagde lægen i interviewet.  
 

Det er fint, at man har nogle rehabiliteringsting, men jeg synes også, at dem der fungerer i det 

system, skal have et eller andet lægefagligt bagland. Som vi ikke kender noget som helst til. 

Dér ville jeg sådan set foretrække, at det var regionen der sagde, at vi driver en KOL-skole på 

Glostrup med supervision af en lungemediciner. Fordi jeg har det lidt svært med, at al rehabi-

litering og så også fysioterapi mm. foregår derude, hvis ikke der er nogen, der er tovholder i 

det rent fagligt. 
 
Tilbagemeldinger til praksis 

Ikke alle kommuner giver som nævnt tilbagemeldinger til praksis om de patienter, lægen har hen-
vist. Dette afspejler sig da også i lægernes beskrivelser af, hvilke informationer de får desangående. 
Fx siger en af lægerne: 
 

Neej, jeg hører ikke så meget. Joeh, der er et par stykker [: patienter], som har fortalt, at de 

har haft et godt forløb. Jeg får ingenting at vide fra kommunen. Det er jeg bange for. Jeg får 

omkring genoptræning osv. Næ, ikke på de andre. (…) Det mener jeg ikke at have fået. Men 

det burde man jo. Fordi hvis man ikke får det, så fader al interesse omkring det ud, ikke.  
 
En anden læge forklarer det samlet set relativt lave antal henvisninger i 2010 med manglende tilba-
gemeldinger fra kommunerne angående de patienter, de har fået henvist: 
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Der var ligefrem kø i starten. Men der har været dårlig follow-up – dårlig kommunikation – 

fra kommunen. Og så er jeg måske også selv blevet lidt slap: Det er gået i glemmebogen. Det 

må jeg indrømme. 

 
Interviewer: Tilbagemeldinger fra kommunen? 
 
Lægen: Nej, intet jeg kan mindes. Ikke nogen follow-up fra den anden siden. Det vil jo anime-

re én til at sende patienter, hvis man lige får den reminder, der ligger i at få en tilbagemel-

ding. Det mindes jeg i hvert fald ikke. 
 
Interviewer: Ved du hvad der sker, når kommunen modtager din henvisningsblanket? 
 
Lægen: Nej. Fra speciallæger får man heller ikke kvittering, men en epikrise. Det ville holde 

én fangen, hvis man fik en accept af, at henvisningen er modtaget. Vi mangler at få at vide, at 

de har modtaget henvisningen og/eller at de har givet patienten plads på det og det hold. 
 
En anden læge siger: 
 

Shared care er jo også noget med kommunikation alle veje. Og vi får ikke noget som helst at 

vide om vores patienter fra kommunen, hvis de har gang i noget. Ikke nogen tilbagemeldinger 

om, hvad de har haft af målsætninger, eller hvad de når af mål omkring de patienter, som de 

formentlig beskæftiger sig med. Det handler ikke om Vestegnsprojektet, men vi får end ikke be-

sked om, at en af vores patienter på et plejehjem dør. (…) Vi savner tilbagemelding. Den eksi-

sterer ikke.  

 
Andre læger kan ikke huske, om de overhovedet har fået tilbagemeldinger om deres henviste pati-
enter. 
 
Samarbejdet mellem praksis og kommuner 

Jeg spørger en kommunal kontaktperson, om lægernes interesse i samarbejdet med kommunen er 
begrænset, og hun svarer: 

 

Ja, på det sidste møde for lægerne var der én læge og hans sekretær, der dukkede op. De er 

meget mere åbne og samarbejdsvillige med kommunen andre steder. Vores praksiskonsulent 

har også besværligheder, har jeg ladet mig fortælle, med sine kollegaer. [Jeg har hørt], at 

vores praksiskonsulent følte sig lidt frosset ude. (…) Det var noget, der stak lidt dybere om-

kring kommunens ry blandt lægerne. Så det har ikke noget med Vestegnsprojektet at gøre, 

men med politik, hvordan man plejede samarbejdet og sådan noget. Og det var lægerne ikke 

så tolerante overfor længere.  
 
Mit interview med en læge fra denne kommune forstærkede indtrykket af et generelt dårligt samar-
bejde mellem kommune og almen praksis. Hør her, hvordan en praktiserende læge beskriver samar-
bejdet med kommunen: 
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Vi har det nok lidt tungt med vores kommune, fordi vi jo altid føler, at når de har skullet sam-

arbejde, så havde det sådan lidt karakter af, at nu skal vi orientere jer om, hvad vi har beslut-

tet. Og hvis samarbejdet er den vej rundt, så… og de ikke engang vil modtage gode råd, in-

den de beslutter sig, så på et eller andet tidspunkt, så gider man sgu ikke mere. 

 
Fra andre interviews med almen praksis fås det indtryk, at der i flere andre kommuner heller ikke er 
det bedste samarbejde mellem kommune og almen praksis. Fx siger en af lægerne om samarbejdet: 
 

Samarbejdet i kommunen er ikke specielt godt. Har ikke været det i mange år. Det mærker 

man også tydeligt, når man mødes. Der er en venlig attitude, men en skarp retorik. Så det 

bliver ikke til det store. 
 
Hvad angår det mere specifikke samarbejde mellem almen praksis og kommunen om KOL- og dia-
betes-patienter, så er der også her plads til forbedringer. Fx har én af lægerne rutinemæssigt hospita-
let som første henvisningsvalg, medens henvisning til kommunen mere er en alternativ løsning:  
 

Interviewer: Hvis du har en diabetes- eller KOL-patient, som du synes nogle andre burde over-

tage, henviser du så til kommunen? 
 
Læge: Nej. Til hospitalet. Hvis det bliver for kompliceret, eller jeg fornemmer, at det her fun-

gerer ikke. Vedkommende kunne godt trænge til at blive taget yderligere i skole, så håber jeg, 

at diabetesambulatoriet derover vil hjælpe mig. Og det gør de også. Den måde jeg henviser til 

kommunen på, det er, at jeg siger til patienterne, at der ligger et tilbud. Om de kunne tænke sig 

at komme på sådan et kursus omkring deres sygdom. Og det er der nogle, der siger ja tak til. 

Nogle siger nej, ikke lige i øjeblikket. Og så er det det. 

 
Og videre spørger jeg: 
 

Hvad skal kommunen gøre for at få dig og dine kollegaer mere obs på det her samarbejde med 

kommunen? 

 

Lægen: Måske mere aktive udmeldinger. Kurserne kører jo med forskydninger. Så hvis du hen-

viser én, kan der jo godt være optaget, og der er måske først plads formentlig om tre måneder. 

Der er ventetid. De kunne meddele, at nu er der pladser 1. marts. Har du nogen, du kunne tæn-

ke dig at henvise, så er det nu. 
 
Lignende synspunkt fandt jeg i et par andre praksis, som gerne løbende ville have en oversigt over, 
hvornår de enkelte hold starter, og om der er ledige pladser.  

  
Generelt fremgår det gennemgående af interviewene med lægerne, at de er yderst tilbageholdende 
med henvisningerne. En af lægerne fortalte, at han vist kun havde henvist et par gange, og at han 
ikke rigtigt kunne forklare hvorfor. Han erkendte det paradoksale i, at han faktisk aldrig henviser, 
når han som solopraksis uden sygeplejerske snildt kunne profitere af en samarbejdspartner – fx 
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kommunen – som kunne hjælpe ham med tilbud til de patienter, som han ikke selv har tid til – og 
mulighed i øvrigt for – at hjælpe, typisk KOL- og diabetespatienter. Patienterne ville også være 
bedre hjulpne på den måde, mente han. 
 

Interviewer: Hvorfor har du så ikke en større samarbejdsflade med kommunen, som jo netop 

har de her tilbud, som du snakker om? 
 

Lægen: Det er rigtigt. Men det er nok… dårlig vane. Dér skulle jeg nok lære noget mere at 

bruge de der i stedet for at sidde med sådan nogen vante måder – også fra min tidligere prak-

sis, hvor der ikke var de muligheder. For dér var jeg nødt til at klare det hele selv. 

  
Denne læge mener derfor, at det ville være fremmende for hans henvisningspraksis, hvis han blev 
mere informeret fra kommunen om indholdet i tilbuddene, samt om ”de gode historier” om patien-
ter, som har haft udbytte af henvisningerne. Desuden ville det fremme hans interesse, hvis der kom 
korte, elektroniske patientrelaterede tilbagemeldinger fra kommunen om deltagelse, resultater mv.  
 
Nogle andre af de læger, som er sjældne henvisere, har som begrundelse herfor, at de har svært ved 
at se, hvilken gevinst de selv får ved at henvise. Som én af dem sagde: Vi synes ikke, vi sparer me-

get arbejde ved det. Og i det hele taget kan dette måske ses som en betragtelig barriere for henvis-
ningspraksis: At det ikke er gennemskueligt, hvad patienten og praksis selv får ud af at sende pati-
enten videre til en kommunal kontaktperson (som man ikke kender) og til en kommune hvis tilbud 
man ikke kender, og hvorfra man måske ikke modtager nogen tilbagemeldinger.  
 
Vestegnsprojektet 

Nå, eksisterer det endnu!? Dette var den spontane reaktion fra en af de praktiserende læger, jeg in-
terviewede, da jeg fortalte, at jeg ville snakke med hende om Vestegnsprojektet. Man må forstå ud-
talelsen sådan, at informationsniveauet omkring projektet ikke har været tilstrækkeligt til, at denne 
læge i det mindste ved, at der stadig er et aktivt Vestegnsprojekt.  
 

Interviewer: Hvad er din ønskeseddel til kommunen omkring samarbejdet om de her KOL- og 

diabetespatienter? Hvad står der øverst på din ønskeseddel? 

 

Lægen: Ja, altså, en kort meddelelse om, at der starter kurser de og de steder på de og de ti-

der. Og med henvisningssedler. Måske bare nogle få stykker, så man ligesom får det ind på 

lystavlen igen. Fordi det er det der… Vi bliver bombarderet med meget, også post. Postbeske-

der, mails osv., som hvis man ikke får det reinforced, så kører det lidt af skinnerne, ikke. Et el-

ler andet opråb. Hallo, vi er der igen. Vi er her stadigvæk. Eller et eller andet. For nu er jeg 

usikker på, om der egentlig er… hvor det er henne, og hvor jeg skal finde de henvisningssedler 

osv. Det er ligesom langt væk for mig. Så, jeg var ikke klar over, om det kørte – eller ikke kør-

te. 

 
I et andet interview fremstår kendskabet til Vestegnsprojektet på denne måde:  
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Interviewer: I er altså ikke helt sikre på, hvad Vestegnsprojektet er for en størrelse, og hvad 

det tilbyder? 

Læge 1: Ja, det er rigtigt forstået.  
Læge 2: Det siger mig noget om Lars Rytter. 

 
Man ved altså her, hvem en af de initierende og drivende kræfter i projektet er, men ikke noget om 
indholdet. Hos en anden læge er Vestegnsprojektets genstandsområde heller ikke helt brændt igen-
nem endnu, selv om han i øvrigt vidste, at det drejer sig om samarbejdet mellem kommuner, almen 
praksis og hospitalerne: 
 

Vestegnsprojektet går ud på at få koordineret håndteringen af kroniske lidelser. Og specielt 

handler det om… ååeeeh, er det nu… Hvad har vi fået taget fat i? Jeg mener, det er hjertekar-

sygdomme og lungesygdomme og ryglidelser. Ja, nu kan jeg ikke huske præcis hvilke af dem. 
 
Andre steder mødte jeg dog et større kendskab til Vestegnsprojektet – og også en vis begejstring 
over, at projektet havde sat gang i de kommunale tilbud. Vestegnsprojektet blev såmænd også be-
skrevet som ”en mægtigt god idé” af en af de læger, som stort set ikke har henvist en eneste patient 
til kommunen.  
 
Forløbsprogrammer 

Vestegnsprojektet har jo stillet sig som opgave at implementere forløbsprogrammer for KOL og 
type 2 diabetes. Jeg har undervejs i interviewene interesseret mig for, hvad kontaktpersoner og læ-
ger kender til – og forstår ved – forløbsprogrammer, og hvordan de eventuelt bruger begrebet over 
for deres patienter/borgere. 
 
Hos de kommunale kontaktpersoner er der ikke tilbøjelighed til overhovedet at bruge begrebet for-
løbsprogram over for borgerne. Kun én af dem fortalte, at hun gør en del ud af at fortælle borgeren 
under den indledende samtale, at vedkommende nu indgår i et forløbsprogram, og at et sådan pro-
gram indebærer en vis arbejdsdeling mellem praksis, kommune og hospital – og at én af de aktive 
parter i et behandlingsforløb er patienten selv. Ellers betragter kontaktpersonerne forløbsprogram-
mer som en tankekonstruktion eller en måde at tænke sammenhængende tilbud på i det daglige ar-
bejde. 
 
Hos de praktiserende læger mødte jeg en stor grad af variation i opfattelserne af, hvad et forløbs-
program er, og hvad det – og begrebet – kan bruges til. Faktisk vidste et par af lægerne ikke noget 
om forløbsprogrammer. Og hos de andre var der forskelligt kendskabet til de konkrete forløbspro-
grammer for KOL og diabetes. Her er fx et længere uddrag af et interview, hvoraf det fremgår, at 
kendskabet er begrænset og den konkrete betydning for den daglige praksis minimal: 
 

Interviewer: Hvad er et forløbsprogram for en størrelse? 

 
Lægen: Follw-up på at de ting man gør og behandler bedrer sundheden hen ad vejen, set 
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bredt. Hvad det nytter, altså at give mere systematiseret indlæring til patienterne sammen med 

den behandling, vi mere konventionelt er vant til at give. 
 
Interviewer: Hvad bruger en praktiserende læge de to spiralrygs-hæfter (forløbsprogrammer-

ne) til? 
 
Lægen: Ja, jeg har ikke selv brugt dem. Så jeg kan ikke sige det. Jeg har ikke været voldsomt 

aktiv med det. 

 
Interviewer: Er det forpligtende for almen praksis, at der findes et forløbsprogram, som be-

skriver indsatsen over for KOL, henholdsvis diabetes-patienter? 
 
Lægen: Ja, det kan det jo godt opleves sådan, at man er forpligtet til at yde visse standarder, 

hvis der er standardisering i det, der ligesom kommer ind ad bagvejen ved den sammenhæng. 
 
Interviewer: Men hvis du siger, at du ikke bruger programmerne, hvad betyder det så egentlig 

for dig? 

 
Lægen: Ja, jeg har nok sådan mere kørt friløb. Gjort det, jeg plejer at gøre over for de her pa-

tienter. Jeg har henvist nogle. Der har været opfordringer, jo, også, i brevpost, omkring de 

her kurser. Det er nok mest det jeg haft brugt tilbuddene til. Henvist nogle patienter til speci-

elt skoler i diabetes, men også nogle KOL-patienter.  
 
De fleste interviewede lægers kendskab til de to forløbsprogrammer er overfladisk. De ved, at de er 
der, men kender ikke indholdet. Dog er der enkelte undtagelser. Se fx det grundige svar fra en af 
lægerne her: 
 

Det er et udrednings- og behandlingsprogram, som er lagt af regionen i samarbejde med de 

relevante specialer. Og det handler om: Hvordan skal patienten håndteres fra diagnosen er 

stillet og fremover. Hvordan er kommunikationen og arbejdsgangen mellem almen praksis og 

sygehussektoren og kommunen mht. udredning, behandling og genoptræning. (…) ”Spiralryg-

gene” [hæfterne med forløbsprogrammerne] er et opslagsværk på det teoretiske plan. På det 

praktiske plan er der stor forskel på, hvordan arbejdsgangene er i kommunerne. Ikke alle 

kommuner er klædt på til at håndtere et regulært program endnu. Min fornemmelse er, at min 

kommune ikke er særligt godt med dér. Det er i hvert fald ikke en orientering, som er gået fra 

kommunen ud til os om, i hvor høj grad… Altså, det jeg kender til det er fra KVU og samord-

ningsudvalget. Og så har jeg været til et enkelt møde i Vestegnsprojektet. Men jeg har ikke fået 

nogen beskeder fra kommunen bl.a. Hvad de vil have os til.  

 
Tovholder-funktionen 

I forløbsprogrammerne står der, at den praktiserende læge er tovholder for patienten. Hvad betyder 
det? Hvordan håndteres tovholder-funktionen? Er der hindringer for at udfylde rollen? 
 



 
 

 

25 

 

Jeg spurgte de kommunale kontaktpersoner om deres umiddelbare overvejelser om, at almen prak-
sis er tovholder. Et par af dem snakkede om almen praksis’ gate-keeper funktion, men mente måske 
også, at man i Vestegnsprojektets og forløbsprogrammernes regi godt kunne sige, at det er den 
kommunale kontaktperson, der er tovholderen for patienten, så længe patienten bevæger sig rundt i 
de kommunale tilbud. Det er jo kontaktpersonen, som har den indledende snak med borgeren, sør-
ger for at visitere til det rette tilbud, indkalder når kurset starter, følger op på udeblivelser, kontakter 
den praktiserende læge ved behov osv. osv. Og egentlig er det jo også den kommunale kontaktper-
son, som kan afvise en henvist patient og kan – eller burde kunne – henvise til hospitalsregi, hvis 
patienten er i det øverste stratificeringslag.   
 
Fra de praktiserende læger hørte jeg bl.a. disse beskrivelser af, hvad tovholder egentlig betyder: 
 

At vi er omdrejningspunktet. I centrum. Og det er også derfor jeg oplever de der kommunale 

tilbud, som noget der ligger ude i periferien som et tilbud, et supplement. Centrum det er sta-

digvæk mig, ikke. 

 
En anden læge svarede på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være tovholder for patienten: 
 

Det lyder smukt. Det skulle sådan set betyde, at alle tråde samles hos os. Så vi får en central 

rolle. Men alligevel kan man se, at så kører det ene et sted, og noget andet et andet sted. Og 

pludselig får jeg så en eller anden henvendelse fra en sygeplejerske i kommunen, om jeg vil 

være venlig lige at sende en opdateret medicinliste på hr. Petersen, og jeg kigger, hvad jeg 

har givet, og jeg kan ikke rigtigt se, hvad sygehuset har givet, og et ambulatorium et tredje 

sted, og noget med osv. osv. Og så kan vi se i Apotekets database, at nogle andre hist og pist 

også har givet noget medicin. Og dvs. at så er vi i realiteten ikke rigtigt tovholder. (…) Men 

på den anden side er vi jo også dem, som i vid udstrækning sørger for at patienten kommer de 

rette steder hen på de rette tidspunkter. Det er jo gate-keeper funktionen. 

 
Interviewer: Har praktiserende læger en speciel rolle i forløbsprogrammerne som begrunder, 

at man kan kalde ham for en tovholder? 
 
Lægen: Nej, det tror jeg egentlig ikke. 

 
Andre af de interviewede hæftede sig ved, at den praktiserende læge jo altid vil være den, som sid-
der inde med alle relevante data om patienten, herunder også data som er modtaget efter speciallæ-
gebehandling. Og den praktiserende læge skal jo henvise og derigennem skabe et samlet forløb for 
patienten.  
 
De fleste af de syv interviewede praktiserende læger gav mig ret i eller fremhævede selv uopfordret, 
at mangel på informationer fra kommunen om de henvistes deltagelse i de kommunale tilbud kunne 
gøre det vanskeligt for dem at udfylde tovholderrollen: Hvis man ikke fra kommunen får en status 
på, om patienten har deltaget og med hvilket udbytte, og hvis man ikke kender indholdet i tilbudde-
ne, så er det svært for lægen at udfylde tovholderrollen: 
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Det skal være den samlende enhed, som får besked fra andre dele af projektet, så man kan se, 

hvor patienten står i forløbet. Sådan vil jeg nok betragte en tovholder. Og altså igen: Med or-

dentlige tilbagemeldinger [fra kommune og hospital]. 
 

En anden læge siger, at det kræver, at vi får nogle epikriser hist og pist. Og hun gør opmærksom på, 
at så længe fx en diabetespatient går til års- og kvartalskontroller i almen praksis, så ved lægen, 
hvordan det går, og tovholderrollen kan forvaltes rimeligt. Men i det øjeblik patienten behandles i et 
diabetesambulatorium, så bliver vi mere eller mindre orienteret om, hvordan det går. Men dér har 

vi svært ved at holde fast i tovholder-funktionen. Disse patienter kan blive henvist fra diabetesambu-
latorium til kommunale tilbud, og derfra får egen læge måske ingen informationer.  
 
Vestegnsprojektet – added value? 

Kommunerne har i forskelligt omfang også inden Vestegnsprojektets tid haft tilbud, som almen 
praksis har kunnet henvise til. Så hvad er tillægsgevinsten ved at have et Vestegnsprojekt? Hvad 
siger de interviewede? 
  
De fleste læger sagde, at kommunen havde oppet sig – i hvert fald på den måde, at der nu er flere 
tilbud end tidligere; og dette sås som en følge af, at kommunerne ved at indgå i Vestegnsprojektet 
har forpligtet sig til at have de særlige tilbud. Andre af de praktiserende læger betragtede kommu-
nens tilbud som et værdifuldt supplement eller erstatning for det, som almen praksis ikke kan eller 
ikke har tid til (diætist-tilbud, motionshold mm.). En af de interviewede læger mente dog ikke, at 
Vestegnsprojektet havde gjort nogen forskel for borgerne i hans kommune.  
 
En af lægerne mente, at Vestegnsprojektet nok har været en gevinst for elitegruppen af KOL- og 
diabetespatienter, idet disse velmotiverede har kunnet gøre fremskridt ved at blive yderligere moti-
verede for at interessere sig for deres sygdom, og for hvordan den bedst behandles. Men hvis Vest-
egnsprojektet skulle lukke, ville det næppe betyde så meget, fordi dem, der kan lukrere på det, de 

har allerede gjort det.  

 
Samme læge mente dermed heller ikke, at Vestegnsprojektets eksistens har ændret noget som helst 
ved almen praksis’ muligheder for at håndtere sårbare patienter med KOL og diabetes. Disse pati-
enter kommer simpelthen ikke i praksis, sagde han.  
 
En anden læge var ikke karrig med at snakke om ”kejserens nye klæder” og ” intet nyt under solen” 
i sin karakteristik af Vestegnsprojektet. Der har også inden projektet været henvisningsmuligheder 
til rehabilitering, rygestopkursus, diabetesskole mv. Selv gør han det samme nu med disse patienter 
i forhold til tiden inden kommunens deltagelse i Vestegnsprojektet. Det nye kunne ifølge denne 
læge dog være, at der bliver en vis ensartethed: Alle patienter får det samme tilbud; og der er et fast-
lagt program for et behandlingsforløb. 
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Sammenfatning og diskussion 
Metodiske overvejelser 

Denne evaluering har som primære datakilder benyttet sig af individuelle interviews med kommu-
nale kontaktpersoner i samtlige syv kommuner i Vestegnsprojektet samt med alment praktiserende 
læger i seks af kommunerne (én læge fra fem af kommunerne, samt et dobbeltinterview i den sjet-
te). Desuden er der til evalueringen indhentet foreliggende statistik fra kommunerne over henvis-
ningsaktiviteterne. 
 
De syv praktiserende læger, som er blevet udvalgt til interview, kan ikke siges at være repræsenta-

tive for deres 125 kollegaer i de syv Vestegnskommuner. Men ved udvælgelsen har jeg tilstræbt at 
de interviewede ikke skal have særinteresser i forhold til projektet – at de med andre ord er ”ganske 
almindelige” alment praktiserende læger. Det viser sig da også i interviewene, at ingen af dem har 
noget særligt personligt på spil i forhold til Vestegnsprojektet. Deres erfaringer med det kommunale 
samarbejde stammer primært fra den kommune, hvori de praktiserer, men de har også henvist – 
eller kunnet henvise – patienter til andre kommuner, hvor deres patienter har bopæl.  
 
Undersøgelsen har ikke tilstræbt at sammenligne kommunerne med hinanden. Det er heller ikke 
dens ærinde at lave sammenligninger mellem på den ene side hver enkel kommunes håndtering af 
henviste borgere og samarbejdet med almen praksis, og på den anden side erfaringer og synspunkter 
desangående hos den interviewede læge i pågældende kommune. I stedet er fokus på samarbejdet 
mellem Vestegnsprojektets kommuner under ét og almen praksis i dette område.  
 

Henvisninger 

Kun et fåtal praksis har ikke henvist KOL- eller diabetes type 2-patienter til den kommunale kon-
taktperson. Men samtidig er det også værd at bemærke, at mange praksis kun har henvist ganske få 
patienter i den undersøgte periode (oktober 2009 – november 2010). Der ses dog en stor variation 
mellem klinikkerne i henvisningshyppighed, idet nogle få praksis er storforbrugere af henvisninger. 
 
Et andet markant træk i henvisningsmønsteret i den undersøgte periode er det relativt store antal 
henvisninger i efteråret 2009 direkte i kølvandet på Vestegnsprojektets introduktion og markedsfø-
ring på roadshows for almen praksis. Igennem hele 2010 har henvisningsantallet derimod været 
betydeligt mindre. 
 
Der er ikke stor forskel på antallet af KOL-, henholdsvis diabetes-henvisninger. 
 
De kommunale kontaktpersoner siger, at de kunne ønske sig flere henvisninger fra de praktiserende 
læger. Det hører dog med til historien, at kommunernes beredskab i form af pladser på undervis-
ningsholdene ikke er ubegrænset. De kan af gode – bl.a. økonomiske – grunde ikke have hold kø-
rende på samlebånd og dermed til stadighed have ledige pladser. Der vil derfor uvægerligt være 
ventetid for de fleste henviste patienter. Betydningen heraf for patienternes motivation er ikke be-
lyst, og de interviewede lægers vurdering er ikke entydig. 
 



 
 

 

28 

 

Samarbejdet mellem praksis og kommuner præges af informationsunderskud 

Denne undersøgelse har ikke beskæftiget sig med kvaliteten i de kommunale tilbud og effekten for 
patienten af at have deltaget i dem. Derimod har den primært beskæftiget sig med henvisninger til 
kommunale tilbud, samt med samarbejdet mellem kommuner og almen praksis. Det er dog værd at 
bemærke, at den gennemgående opfattelse (med en enkelt udtagelse) hos de interviewede læger har 
været, at kvaliteten i de kommunale tilbud er god – i hvert fald har patienterne angiveligt været gla-
de for deres deltagelse i dem. Ikke desto mindre er lægerne altså ikke ivrige henvisere.   
 
Der har i interviewene vist sig at være et gennemgående tema i forskellige afskygninger, nemlig 
kommunikation. Og hvis man kan enes om, at et godt samarbejde styrkes af gode informationsud-
vekslinger og aftaler, så står projektet ikke med en vindersag. Der er nemlig informationsunderskud 
på flere måder: 

- ikke alle alment praktiserende læger i Vestegnskommunerne ved, at Vestegnsprojektet sta-
dig eksisterer (sandsynligvis er det dog kun et fåtal læger, som ikke ved det) 

- almen praksis er ikke i særligt høj grad bekendt med indholdet i de enkelte tilbud, som de 
kan henvise til 

- almen praksis er ikke godt orienterede om, hvornår de enkelte hold/kurser i kommunalt regi 
starter 

- almen praksis ved i mange tilfælde ikke, hvad der sker med de konkrete patienter, de henvi-
ser til kommunen, fx med hensyn til deres fremmøde, deltagelse og udbytte.  

 
Skal man spekulere i årsagerne til dette utilfredsstillende informationsniveau, så står tre forklaringer 
umiddelbart for: 

1. Det generelle informationsarbejde fra kommunerne og fra Vestegnsprojektet er for begræn-
set eller ikke tilstrækkeligt målrettet.  

2. De borger-/patientrelaterede statusoplysninger fra kommunerne tilbage til henvisende læger 
er sporadiske, utilstrækkelige, svært tilgængelige eller ikke-eksisterende.  

3. De alment praktiserende læger er ikke selv tilstrækkeligt interesserede i (at modtage eller 
aktivt opsøge) den relevante information. 

 
Uanset årsagerne til det begrænsede informationsniveau hos lægerne, så har det nogle konsekvenser 
for samarbejdet: 

- ”leverancen” af henvisninger fra almen praksis til kommunerne påvirkes  
o antalsmæssigt (der kunne have været flere) 
o indholdsmæssigt (henvisningsblanketterne kunne have været bedre udfyldt, og færre 

patienter kunne have været fejlagtigt henvist til kommunen (i stedet for til hospita-
let))  

- almen praksis kan ikke på optimal vis varetage de dele af tovholder-funktionen, som om-
handler henvisninger, samtaler med patienterne om deres behandlingsforløb, o. lign. 

 

Hvordan fremmes samarbejdet?  

På baggrund af ovenstående er det evalueringens hovedkonklusion, at kommunikationen mellem 
kommune og almen praksis er et væsentligt problem i Vestegnsprojektet. 
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Løsningen på en informationsmangel hos nogen – in casu: lægerne – ligger lige for: Man må arbej-
de på at gøre informationerne mere relevante, interessante og direkte anvendelige for modtageren 
(almen praksis). Der er sikkert meget, der er relevant og yderst anvendeligt i de kommunale tilbud 
for både almen praksis og patienter. Men det skal gøres synligt. At synliggøre er en klassisk kom-
munikationsopgave – og afsenderen er i dette tilfælde Vestegnsprojektet og kommunerne (herunder 
de kommunale kontaktpersoner). Undersøgelsen her peger også på, hvilke elementer, der særligt 
bør løftes frem.  
 
Projektet og kommunerne skal  

- gøre det tillokkende for almen praksis at komme til informationsmøder  
- fortælle hvad den kommunale kontaktperson gør efter modtagelsen af en henvisningsblanket 
- gøre nyhedsbreve og anden skriftlig information til et eftertragtet input og ”lystlæsning” for 

lægerne, fordi de dér kan få en viden, der er relevant og direkte anvendelig for deres håndte-
ring af patienter med KOL og diabetes 

- sikre almen praksis en kortfattet oversigt over indhold i kommunale tilbud, sådan at lægen 
kan informere og vejlede patienten 

- løbende opdatere kalenderen over kommunale tilbud og anføre tidspunkter, steder, ledige 
pladser – og sikre, at lægerne ved, hvor på nettet de kan finde kalenderen 

- give tilbagemeldinger på henviste patienter (kvittering for modtagelse af henvisningsblan-
ket, status og epikriser), sådan at lægerne ser et udbytte af at have henvist, og sådan at de 
kan varetage tovholderfunktionen 

- fortælle de gode historier (den vellykkede henvisning med det lykkelige resultat). 
 
Det er ganske vist hårdt arbejde at konkurrere om alment praktiserende lægers opmærksomhed. 
Men den væsentligste løftestang for succes er at gøre informationerne ”uundværlige” for målgrup-
pen, samt at gøre dem let tilgængelige, ikke mindst gennem elektronik kommunikation direkte til 
lægens edb-system. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Bilag 
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Bilag A:  
KOL – Vestegnsprojektet – PULS på Vestegnen 
 
Henvisning til kommunale tilbud i kommune: Henvist fra kommune:  
Hospitalsstatus (kryds) Indlagt: Daghospital: Henvist fra egen læge: 

 
Navn: 
CPR: 
Adresse: 
Postnr: By: 
Tlf. Fastnet: Mobil: Arbejde: 
 
1. Ultrakort sygehistorie (fraset punkt 2 og 3): 
 
 
2. Komplikationer til KOL Nej (kryds):  
Ja- hvilke? Osteoporose: Andre:  
 
3. Andre væsentlige diagnoser  Nej (kryds):  
Ja- hvilke? 
kryds 

Depression/ psykisk lidelse: T2DM: Kliniske tegn til Mb. Cordis incom-
pensatus: 

 
4. Spirometri (max 5 år gammel) - Dato:       /       / 
FEV1/ FVC: ____% (<70 = KOL). 
FEV1 i % af forventet: ____% 
 
5. MRC: 1-5: 
1. Kun kortåndet v. svær anstrengelse 
2. Kortåndet v. travlhed eller op ad mindre bakker 
3. Går langsommere end andre på samme alder. Skal stoppe for at få luft 
4. Stoppe for at få luft efter 100m eller efter få minutter (uden stigning). 
5. Kortåndethed hindrer af hjemmet forlades eller kortåndet v. påklædning. 
 
6. Ryger? (sæt kryds)  Nej: Ja: 
 
7. Ønskede tilbud(sæt kryds) 
Rygestop: KOL skole: 
Fysisk træning uden KOL skole ”Lær at leve m kronisk sygdom": 
 
8. Særlige forhold (sæt venligst kryds) Nej (kryds): 
Ja- hvilke? Gangbesvær / Handicaps: Læse- skrivevanskeligheder: 
Fremmedsprog(hvilket): 
 

Anden sårbarhed i fht aktuelle tilbud: 

 
9. Fast medicin: Udprintet liste medsendes 
 
Dato  Lægens navn og klinik (Stempel): 
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Bilag B:  

T2DM – Vestegnsprojektet – PULS på Vestegnen 

 
Henvisning til kommunale tilbud – i:                                     kommune 
 
 
Navn: 
CPR: 
Adresse: 
Postnr: By: 
Tlf. Fastnet: Mobil: Arbejde: 
 
1. Ultrakort sygehistorie (fraset punkt 2 og 3): 
 
 
 
2. Komplikationer til diabetes Nej (kryds): 
Ja – hvilke? Kryds. Neuropati: Fodproblemer: 
Nefropathi: Diabetisk øjensygdom: Kendt hjertesygdom/ apopleksi, hjerte/kar: 
 
3. Andre væsentlige diagnoser Nej(kryds):  
Ja-
hvilke? 

Depression/ psykisk lidelse: KOL: Kliniske tegn til Mb. Cordis incom-
pensatus: 

 
4. Hbalc: Dato:             /     /    / 
5. Kolesterol: Total kolesterol:__,_LDL:__,_   Dato:             /     /    / 
6. BT:    …/.. Dato:             /     /    / 
 
Ønskede tilbud(sæt kryds) 
Rygestop: Diætvejledning uden skole: 
Diabetesskole: Fysisk træning: 
”Lær at leve m kronisk sygdom": 
 
8. Særlige forhold (sæt venligst kryds) Nej(kryds): 
Ja – hvilke? Kryds. Gangbesvær / Handicaps: Læse- skrivevanskeligheder: 
Fremmedsprog(hvilket): 
 

Anden sårbarhed i fht aktuelle tilbud: 

 
9. Fast medicin: Udprintet liste medsendes 
 
 
Dato: 
 
  
 

Lægens navn og klinik (Stempel): 
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