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Baggrund 
Vestegnsprojektet kom til verden i foråret 2009 gennem en bevilling fra Region Hovedstadens fore-
byggelsespulje. Vestegnsprojektets formål er beskrevet i ansøgningen til forebyggelsespuljen d. 2. 
feb. 2009: 
 

”… der er behov for en særlig indsats inden for sundhedsfremme og forebyggelse på Vesteg-
nen og en særlig indsats for at sikre fastholdelse af praktiserende læger. Dette udviklingspro-
jekt har til formål gennem et udvidet samarbejde mellem de tre aktører at styrke sundheds-
fremme og forebyggelse for borgere med kronisk sygdom på Vestegnen.” 

 
De tre aktører er kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallens-
bæk, almen praksis i disse kommuner, samt Glostrup Hospital.1 
 
Om Vestegnsprojektets mål hedder det videre i den oprindelige projektansøgning: 

 

”Projektet har fire mål: 
 
� Styrke og udvikle forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud til borgere med kronisk syg-
dom, herunder særlige tilbud til sårbare borgere og borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk.  
� At initiere koordinerede aktiviteter i både almen praksis, kommunerne og Glostrup hospital 
med henblik på udvikling af en samarbejdsmodel mellem parterne, der kan understøtte imple-
menteringen af forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes.  
� Udvikle og implementere en praksisudviklingskonsulentfunktion. 
� Planlægge en samlet evalueringsmodel for implementeringen af forløbsprogrammerne for 
KOL og Type 2 diabetes.” 
 

Det tredje punkt – udvikling og implementering af en praksisudviklingskonsulentfunktion – sås som 
en løftestang for de to første punkter. Og man forestillede sig, at der skulle ansættes 2 praksisudvik-
lingskonsulenter, som skulle kunne besøge de praksis, der måtte ønske det. 
 

Praksisudviklingskonsulenterne  
Formålet med praksisudviklingskonsulenter (PUKer) er, at de ved deres besøg i praksis skal stimu-
lere disse til at geare sig til aktivt at deltage i forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes. 
Derfor skal PUKerne (iflg. deres stillingsbeskrivelse) på disse møder give   
 

”tilbud om emner – som praksis selv kan være med til at prioritere, fx et af følgende: 
i. Intro til datafangst? Systematisk arbejde med kvalitet.  

                                                 
1 Senere er Hvidovre Kommune og Hvidovre Hospital blevet inkluderet i projektet. 
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ii. Praksisudvikling med arbejdsdeling med personale? Hvordan kommer man i 
gang? Konkrete modeller. 

iii. Proaktiv lægerolle ifm. sårbare patientgrupper  
iv. Formidling af indhold i forløbsprogrammer” 

 
I en status for Vestegnsprojektet pr. 1.2. 2010 hedder det om praksisudviklingskonsulenterne, at  
 

”Der skal formidles viden om (expertrollen): 
• Kommunale tilbud til kronisk syge patienter, 
• Generel viden om forløbsprogrammer aktuelt om KOL og Type 2 diabetes 
• Hvor praksis kan søge yderligere hjælp til udvikling 

 
Der skal faciliteres processer mhp at praksis kan opnå  

• Overblik over patientpopulation med henblik på kvalitetssikring af patientbehand-
lingen i egen praksis, herunder evt indførelse og anvendelse af datafangstmodul  

• Om eventuel organisationsudvikling i den enkelte praksis, herunder øget inddra-
gelse af praksispersonale kan optimere den faglige indsats og hermed kvalitet af 
behandling. Det bemærkes, at Vestegnsprojektet har et særligt fokus på at optime-
re indsatsen i fht sårbare patientgrupper” 

 
Vestegnsprojektet valgte at engagere 4 alment praktiserende læger – alle fra vestegnskommuner – 
som praksisudviklingskonsulenter. Det var så meningen, at disse efter en kort målrettet efteruddan-
nelse skulle gennemføre besøg i de praksis, som måtte ønske et sådant besøg. Af forskellige grunde 
(ekstra travlhed, sygdom mm.) måtte to af de fire trække sig fra opgaven som PUK.  
 
De to tilbageværende, kvindelige praksisudviklingskonsulenter praktiserer til dagligt i den samme 
kompagniskabspraksis (5 læger, 3 sygeplejersker, 2 sekretærer og 2 uddannelseslæger). Denne 
praksis kan vel nærmest betragtes som en foregangspraksis inden for diabetesbehandling, brug af 
datafangst og diagnosekodning mm. En af konsulenternes kollegaer i denne praksis har sammen 
med andre været initiativtager til Vestegnsprojektet og er medlem af dets styregruppe og af flere af 
projektets arbejdsgrupper. 
 

Uddannelsen 
Uddannelsen af praksisudviklingskonsulenterne bestod af tre formelle ”undervisningsdage” og flere 
planlægningsmøder. Undervisningsdagene havde følgende hovedindhold: 
 
1. En introduktionsdag (6 timer), hvor Vestegnsprojektet præsenteredes, PUKernes opggave præci-
seredes mm.  
2. Et besøg i Odense hos DAK-E’s Dansk AlmenMedicinsk Database, hvor PUKerne blev indsat i 
datafangst og i forløbsydelse for diabetespatienter, arbejdsdeling og klinikudvikling, brug af fraser, 
ICPC-kodning. 
3. Et 3-timers møde med erhvervskonsulent, cand. psych. Berit Sander, som gennemgik principper 
for facilitatorrollen og ekspertrollen, proceskonsulenten mv., og hvor hun faciliterede deltagernes 
refleksioner om egen rolle og handlemuligheder i forbindelse med praksisbesøgene.  
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Derudover har der i en arbejdsgruppe under Vestegnsprojektet været afholdt mindre møder som 
forberedelse til at kunne drage i felten og besøge praksis.  
 
De to praktiserende læger, som i sidste ende altså blev dem, der besøgte praksis, har ud over dette 
undervisningsprogram en god ballast til at varetage opgaven. De er begge i supervisionsgrupper 
med kollegaer; den ene har mange års erfaringer med kursusledelse samt med undervisning af prak-
sispersonale (i RIV-projekter); den anden har flere års og omfattende erfaring med praksisbesøg – 
dels som amtslig/regional lægemiddelkonsulent, dels facilitator i Praxis Matrix-projektet, og dels 
som facilitator i den del af DanPEP-projektet, hvor praksis skulle hjælpes til at reflektere over og 
handle på patienternes tilkendegivelse af tilfredshed eller utilfredshed med deres praktiserende læ-
ge.  
 

Rekruttering af praksis 
Oprindeligt var det tanken, at besøgsmodellen skulle afprøves i 6 praksis. Fordi antallet af PUKer 
som nævnt blev minimeret til to, og pga. økonomiske begrænsninger i projektet, blev der kun gen-
nemført testbesøg i 4 praksis. For alligevel at sikre et varieret erfaringsgrundlag ønskede projektet, 
at de to praksisudviklingskonsulenter skulle besøge en solopraksis og en kompagniskabspraksis 
hver. Disse praksis har geografisk hjemme i Vestegnskommuner (Glostrup, Ishøj, Brøndby og Hø-
je-Taastrup). 
 
Praksis til test-besøgene rekrutteredes gennem personlige henvendelser til udvalgte praksis. Der 
skulle en del forespørgsler til, før det lykkedes at få 4 praksis til at sige ja. Kontakten til praksis i 
rekrutteringsfasen gennemførtes af praktiserende læge Lise Dyhr, som er med i Vestegnsprojektets 
styregruppe og flere af dets undergrupper. Efter et telefonisk tilsagn modtog praksis efterfølgende et 
uddybende/præciserende brev, hvori det bl.a. hed: 

 
”Kære deltagere i ”besøg af praksisudviklingskonsulent (PUK)” 
Hermed kort om rammerne for det første besøg, som allerede er aftalt. 

• Praksis betales pr besøg pr deltagende læge (…) 
• Der er mulighed for at aftale et opfølgende besøg af 1 times varighed. Dette besøg vil 

også blive honoreret. 
• (…) 
• De nærmere aftaler vedrørende indholdet af besøget aftales med den enkelte PUK´er in-

denfor de tidligere nævnte områder: 
o hvad forventes af almen praksis i forbindelse med forløbsprogrammerne, hvor kan 

I gøre en indsats? 
o hvilke tilbud kan klinikken henvise til (kommunale tilbud, hospitalets tilbud)? 
o ønske om at kvalificere arbejdet med KOL og eller Type 2 DM patienter ved f.eks 

at 
- (mer)inddrage personale, hvordan komme i gang? Uddannelse? arbejdsforde-

ling ? 
- få overblik over jeres patient population for at finde ud af, om I ønsker at æn-

dre på jeres arbejdsform 
o introduktion til datafangstmodul 

 



 

 
 

6 

For at være godt forberedte til vores møde har vi udarbejdet vedlagte spørgsmål, som vi beder 
jer besvare så hurtigt som muligt dvs. inden [dato].” 

 
Det viste sig som nævnt svært at finde praksis, som kunne og ville være test-praksis. Det er også 
værd at bemærke, at selv efter at en praksis havde indvilliget i at deltage, var der ganske meget 
”administration” med at få aftalen endeligt på plads – mødedatoer blev fx ændret i flere tilfælde. 
Oven i købet meldte én praksis fra bare 3 dage før det aftalte PUK-besøg grundet langtidssygemel-
ding blandt personalet. Dette gav så yderligere arbejde med at rekruttere en erstatning og få koordi-
neret kalendere og fundet en dato. 
 

Besøgene 
Til forberedelsen af det enkelte besøg bad de to praksisudviklingskonsulenter praksis om at besvare 
et spørgeskema om bl.a., hvad den gerne ville drøfte på mødet. PUKerne tog derefter udgangspunkt 
i besvarelsen, når de besøgte praksis.   
 
Følgende spørgsmål indgik i skemaet: 

1. Hvor mange arbejder i jeres klinik (uddannelse, anciennitet i klinikken)? 
2. Har personalet selvstændige konsultationer vedr. DM og KOL      
3. Hvad hedder jeres lægesystem?       
4. Har personalet digital signatur? 
5. Laver I (både læger og personale) diagnosekodning? 
6. Er I tilmeldt ”forløbsydelsen” inkl. datafangst, i givet fald hvor længe 
7. Har jeres lægesystem et statistikmodul I bruger/kan bruge? 
8. Ved I alle hvad begrebet forløbsprogrammer for type-2 DM og KOL rummer? 
9. Kender I og bruger I de kommunale tilbud i Vestegnsprojektet? 
10. Overvejer I at ændre arbejdsdeling mellem læger og personale i klinikken? 
11. Har I formaliseret efteruddannelse af jeres personale i klinikken? 
12. Hvad ønsker I at bruge PUK-mødet til?  

 
Besøgene i praksis fandt sted i april og maj 2010. De varede mellem 1½ og 2½ time (længden har 
været aftalt på forhånd mellem den enkelte praksis og PUKerne). Efter hvert af besøgene skrev kon-
sulenterne et 1-2 siders referat af mødet og sendte det til praksis.  

Evalueringsprojektet 
Som nævnt blev omfanget af testbesøg kraftigt reduceret i forhold til det oprindeligt planlagte. Også 
evalueringen blev mindre end først projekteret. Minimeringen skyldtes både den indskrænkede 
PUK-aktivitet og økonomiske begrænsninger. Det var oprindeligt tanken, at evalueringen skulle 
følge testbesøgene i 6 praksis. Den endelige evaluering begrænser sig imidlertid til 4 testbesøg, alle 
førstegangsbesøg.  
 

Formål 
Evalueringen har til formål at beskrive og analysere dels de konkret gennemførte testbesøg, dels de 
besøgte praksis’ og PUKernes egen bedømmelse af besøgene og rammerne herfor med henblik på at 
vurdere facilitator-funktionens relevans og anvendelighed for almen praksis. Derved giver evalue-
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ringen også et bidrag til at videreudvikle funktionen og til at kvalitetsudvikle implementeringen af 
forløbsprogrammerne.  
 
Følgende evalueringsspørgsmål skulle ifølge projektbeskrivelsen besvares: 
- Hvad skete der i de fire testbesøg? (Hvilke emner kom op? Hvordan interagerede facilitatorerne 
med læger og personale? Var der uafklarede spørgsmål? Osv.). 
- Hvordan vurderer de besøgte praksis efterfølgende deres udbytte af besøget? (Fik de noget at vide, 
som de ikke vidste inden? Har besøget givet anledning til, at de vil agere anderledes fremover – og 
hvordan?) 
- Hvilke forslag har de besøgte praksis eventuelt til ændringer af facilitator-besøg og facilitator-
konceptet? 
- Hvordan beskriver og vurderer PUKerne selv besøgene? (Hvad gik godt? Hvilke værktøjer eller 
hvilken viden savnede de undervejs? Har de forslag til ændringer af konceptet? Eller forslag til de-
res egen uddannelse til facilitator?). 
- Hvordan kan der bygges bro mellem praksis’ ønsker og facilitatorernes rammer og vilkår? 
- Hvilke problemer og spørgsmål er påtrængende i almen praksis i forhold til forløbsprogrammerne 
for kroniske patienter (KOL og diabetes)? 
 

Metode og materiale 
Evaluator har været observatør på 2 af de 3 uddannelsesdage for praksisudviklingskonsulenterne, 
samt deltaget i flere mindre møder i undergrupper under Vestegnsprojektet, hvor praksisudviklings-
konsulentfunktionen er blevet planlagt og forberedt.   
 
Selve besøgene i de fire praksis har evaluator haft adgang til, enten som observatør med tændt 
båndoptager (2 gange), eller gennem lydoptagelser uden egen tilstedeværelse (2 gange). Ligeledes 
har evaluator fået tilstillet de enkelte praksis’ ønsker til besøget (det besvarede spørgeskema, jf. 
ovenfor) samt besøgskonsulentens referat af mødet. 
  
Evaluator har gennemlyttet lydfilerne fra besøgene og udskrevet dele heraf til den videre analyse. 
Derefter har evaluator 8 -16 dage efter PUK-besøget interviewet hver enkelt praksis om dens udbyt-
te af besøget, dens holdninger til sådanne besøg og dens forslag til forbedringer af tilsvarende og 
kommende besøg mm. I 3 af de 4 interviews deltog både læger og personale, mens det i det frjerde 
kun var lægen. Interviewene varede ca. 60 minutter og er alle transskriberet til brug for analysen.  
 
Endelig har evaluator interviewet de to praksisudviklingskonsulenter i godt 2 timer, hvor han har 
spurgt om deres oplevelser, holdninger til og vurderinger af besøgene. Han bad dem også reflektere 
over sine iagttagelser og foreløbige analyser af besøgene og over selve aktiviteten praksisudvik-
lingsbesøg. Interviewet er efterfølgende transskriberet til brug for analysen. 
 

Afrapportering 
De fire testbesøg og hele planlægningen omkring dem kan ses som et laboratorium, hvor man ud-
vikler og afprøver et nyt produkt. Der vil som sådan være erfaringer og resultater, der kan tages 
videre fra projektet – og erfaringer og resultater, der kan tages videre i projektet. Denne evalue-
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ringsrapport forsøger at bidrage til begge dele og lægger op til både videreførelsen af praksisudvik-
lingskonsulentbesøgene i Vestegnsprojektet og til en fremtidig planlægning af en praksisudvik-
lingskonsulentfunktion andre steder.  
 
Nedenfor gennemgås resultaterne af evalueringen på den måde, at hvert element (forberedelse, gen-
nemførelse af mødet, referat mv.) beskrives ud fra bl.a. dokumenter og observationer, efterfulgt af 
de besøgte praksis’ beskrivelser og vurderinger, sådan som disse kom til udtryk i interviewene. I 
forlængelse heraf beskrives praksisudviklingskonsulenternes overvejelser. Undervejs i resultatfor-
midlingen anfører evaluator sine overvejelser. 

Resultater 
Alle deltagere og interviewede i evalueringsprojektet er blevet lovet anonymitet i afrapporteringen. 
I et projekt med så få respondenter som her (4 praksis og 2 praksisudviklingskonsulenter) må dette 
hensyn nødvendigvis komme til at påvirke den måde, resultaterne kan formidles på. Der har også 
været begrænsninger på, hvad evaluator har kunnet fortælle i interviewet med PUKerne om, hvad 
de deltagende praksis og enkeltpersoner herfra i interviewene med evaluator har sagt om selve be-
søget og om praksisudviklingskonsulenterne. I en anonymiseret genfortælling går nogle nuancer og 
detaljer tabt. Men dette anonymitetshensyn påvirker ikke evaluators vurderinger i den samlede ana-
lyse. 
 

Praksis’ ønsker til besøget. Spørgeskemaet 
De fire praksis gav alle udtryk for deres særlige ønsker til praksisudviklingsbesøget ved på forhånd 
at besvare det spørgeskema, som er omtalt ovenfor.  
 
Praksisudviklingskonsulenterne vurderer, at et sådant spørgeskema tjener flere formål:  
Dels er nogle af spørgsmålene jo af faktuel karakter, og man behøver derfor ikke spilde tiden på 
selve mødet med dér at få at vide noget om anciennitet, lægesystem, eventuel brug af diagnosekod-
ning og datafangst mm.  
Dels kan konsulenterne indstille sig på og lade op til besøget. Det kan fx være rart at vide, hvem der 
arbejder i klinikken.  
Dels bruges besvarelserne til at planlægge indholdet i mødet, herunder at skræddersy Power Point 
præsentationen og fokusere mødeforløbet i øvrigt.  
Dels lægger skemaet op til, at praksis kan/skal bestemme sig for, hvad den gerne vil have drøftet på 
mødet.  
Dels – og ikke mindst – kan udfyldelsen af skemaet derfor indstille praksis på, hvad mødet kommer 
til at handle om, og hvad praksis kan forberede sig på. 
  
Som eksempler på besvarelsen af spørgsmål 12 (Hvad ønsker I at bruge PUK-mødet til?) skrev den 
ene praksis:  
 

Diagnosekodning, statistik, inspiration til opgaveflytning fra læger til sygeplejersker. Bl.a. 

hvordan visiteres fra forkontor til læger/sygeplejersker? 
 
En anden praksis skrev: 
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At få mere styr på vores kronikere og sat arbejdsgangen mere i system. 

 
En praksis svarede:  
 

Tja hvad kunne jeg ikke have brug for? Lige fra jeg overtog praksis (…) synes jeg at vi har 

ligget højt i morfika forbruget hvilket jeg er lidt ked af men kan ikke finde ud af hvad der skal 

til for at ændre forløbet?! Det kunne være et emne. Jeg synes også at det kunne være rart hvis 

jeg fik en struktureret plan for min egen efteruddannelse som lige nu blot er enkeltkurser af 

vekslende emner, det kunne måske være et emne. 
 
Denne sidste praksis var tilsyneladende ikke helt med på, at besøget skulle handle om KOL og dia-
betes og forløbsprogrammer. Konsulenten taklede dette ved pr. mail at foreslå en dagsorden, som 
handlede om statistik, overblik over KOL- og diabetes-populationerne, datafangst, mere struktur i 
KOL- og diabetes-konsultationerne, samt efteruddannelse. Spørgsmålet om morfikaforbruget blev 
”overflyttet” til PUKens anden funktion som lægemiddelkonsulent (PEBer), hvor hun jævnligt be-
søger denne praksis. 
 
Men ellers har de to PUKer tydeligvis brugt besvarelserne til målrettet at forberede og tilpasse de 
enkelte møder og disses indhold til klinikkernes ønsker og udgangspunkt. På den anden side viste 
observationerne af besøgene, at der undervejs kunne opstå yderligere, veldefinerede ønsker, som 
konsulenten ikke havde kunnet forberede sig specifikt på. Fx ville den ene praksis på mødet gerne 
se datafangst demonstreret, og konsulenten kunne vise DAK-E’s demomodel på lægens PC. Et an-
det ønske, som kom op under besøget, var at få vist noget om diagnosekodning. Dette kunne konsu-
lenten ikke demonstrere på computeren, men kun fortælle om mundtligt. 
 
I en af de besøgte praksis lød besvarelsen på spørgeskemaets spørgsmål 8 (Ved I alle hvad begrebet 
forløbsprogrammer for type-2 DM og KOL rummer?)2:  

 
”Det har jeg hørt en del om men har jo ikke noget system der genererer oversigten under kon-

sultationerne så er afhængig af min egen hukommelse i kons.forløbet hvor jeg jo får alt muligt 

at vide iøvrigt om patienten,(ondt i tommelfingeren, bedstemor havde vist nok gigt, pt stødte ho-

vedet mod sengekanten for 3 dage siden med det gør stadig ondt, og så knoppen på skulderen 

mon det er kræft, osv osv)”. 
 

                                                 
2 Den ”officielle” definition på et forløbsprogram er: ”Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, 
tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse 
af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling 
samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.” Det præciseres samme sted, at ”for-
løbsprogrammet sigter på at opnå en høj kvalitet af indsatsen og patientsikkerhed i hele forløbet samt en 
hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Der lægges vægt på en systematisk proaktiv indsats, der forebygger 
progression af sygdom, akutte episoder og komplikationer, og som har indbygget løbende monitorering af 
kvaliteten af forløbet.” (Sundhedsstyrelsen 2008: Forløbsprogrammer for kronisk sygdom 
– Generisk model og Forløbsprogram for diabetes). 
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Denne læge var tydeligvis ikke bekendt med, hvad forløbsprogrammer er, og hvad de indebærer for 
almen praksis. Til trods herfor kom praksisudviklingsbesøget ikke til at handle så meget om for-
løbsprogrammer som begreb, som man kunne have forventet ud fra dette flagrende svar. Selv om 
konsulenten ved besøgets begyndelse præsenterede dets formål som ”implementering af forløbspro-
grammer for type-2 DM og KOL, og facilitering af dette ved hjælp af PUK-konsulenten”, så var 
dagsordenen for mødet (præsenteret på en Power Point slide):  

- Hvordan skaber vi overblik over KOL og DM patienter? (Datafangst, statistikmodul, forløbs-
ydelse) 

- Jeres arbejdsdeling 
- Hvad med jeres efteruddannelse? 
- Plan for jeres videre arbejde. Hvem er tovholder? 
- Afslutning 
 
Konsulenten havde også forberedt et par slides om Vestegnsprojektet og kommunernes sundheds-
tilbud, og kom kort ind på henvisningsmulighederne til Glostrup Hospital og til kommunerne samt 
også meget kort ind indholdet i tilbuddene disse steder.  
 

Da jeg i interviewet godt en uge senere spurgte lægen om, hvad et forløbsprogram er, sagde han, at 
han var usikker på det, og at han havde svært ved at forklare det. Men tilføjede:  

 

Udover at jeg vil sige, at… jamen, det er hvis jeg fx spørger en type 2 diabetiker, om de har 

lyst til at være med i et af de kommunale tilbud, så bliver de inviteret til… jeg tror det er 11 

besøg i alt over… er det 3 måneder eller sådan noget… det kan jeg ikke huske… hvor de får 

dels noget viden omkring sygdomme, og dels nogle øvelser, det kan være kost og det kan være 

motion. Og det er det, jeg forstår ved forløbsprogrammet. 

 

Interviewer: Siger du 11 besøg? 

 

Læge: Jeg tror det er noget i den stil. Kan ikke huske det. 

 

Interviewer: Hvad er så forskellen fra for et år siden, inden man snakkede om forløbspro-

grammer? 

 

Læge: Forskellen er vel, at vi har… Der er lidt større volumen til at optage patienter. Og man 

skal ikke nødvendigvis være så syg. Man behøver ikke skulle være i kontakt med sygehuset. 

Man kan få kvalificeret rådgivning mere i sin dagligdag, opleves det som, uden at man bliver 

betragtet som syg. 

 
Lægen fortæller videre, at han mener, at Vestegnsprojektet har skabt flere kommunale tilbud til 
KOL- og diabetespatienter, og at der er taget beslutning om, at kommunerne skulle være mere akti-

ve inden for det her felt.    
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Intervieweren siger derefter, at konsulentens besøg jo er en del af Vestegnsprojektet, og lægen af-
bryder og siger:  

 

Dér kunne jeg måske godt tænke mig en lidt mere struktureret oversigt over, hvad indebærer de 

her forløb. Både for KOL og for diabetes. Netop fordi… ja vi har fået en del skrift om det, men 

det er kommet lidt oveni hinanden. Og det, ja, det kunne jeg godt lige have tænkt mig at få.. At 

bare sådan lige set. Ligesom hun havde forløbene, eller fraserne, eller hvad skal man sige… de 

der strukturerede type 2 diabetes besøg hos mig. Så kunne det være skægt at se hvad det konkret 

indebærer. 

 
Interviewer: Du sidder sådan set – efter at hun [PUKen] har været her et par timer – og er ikke 

helt sikker på, hvilke muligheder… (afbrydes) 
 
Lægen: Ikke på forløbsprogrammet, det er rigtigt. Der havde det været rart lige at få det sådan 

helt struktureret. Så havde det været præcist… dét man vidste noget om. Her var det meget så-

dan dagligdagsorienteret, det rent praktiske ved de forskellige besøg. 
 
I den praksis, som havde ønsket sig, at besøget skulle handle om diagnosekodning, statistik, inspi-

ration til opgaveflytning fra læger til sygeplejersker,visitation fra forkontor til læger/syge-

plejersker, kom præsentationen og resten af mødet for en stor dels vedkommende til at handle om 
dette. Desuden var brug af fraser ved KOL- og diabetes årskontroller et tema. Kun sporadisk kom 
det til at handle om forløbsprogrammerne og om de kommunale tilbud, idet denne praksis havde 
angivet som svar på spørgsmål 8, at den vidste, hvad begrebet forløbsprogrammer rummer, og som 
svar på spørgsmål 9, at den kendte og brugte de kommunale tilbud i Vestegnsprojektet. 
 
I en anden praksis var lægen ikke helt tilfreds med indholdet. Hun var skuffet over, at PUKen ikke 
var gået ind i en ”datavejlederfunktion”, når lægen nu havde skrevet i spørgeskemaet, at hun gerne 
ville blive bedre til diagnosekodning. Lægen sagde videre i interviewet: 

 

Så kunne hun jo godt have sat sig om her på den anden side, og vi lige havde kodet 3-4 stykker, 

hvor hun så ligesom hurtigt viste, at det er snydenemt. Eller hvordan hun bruger det, når hun 

har enkeltkontakterne. Og hvordan man kan se fordelen af det. Hvor hun så i stedet for valgte 

at sige, at det har vi jo datakonsulenter til. Og så kan man så sige, at jamen okay, så skulle det 

måske være datakonsulenten, man skulle have brugt en time på – frem for et PUK-besøg. 

 
Spørgeskemaet blev i de to kompagniskabspraksis udfyldt af alle (læger og personale havde snakket 
sammen om det), mens det i de to solopraksis alene var lægen, som havde udfyldt det og returneret 
det, uden at personalet så det. I sidstnævnte tilfælde havde skemaet således ikke haft den tilstræbte 
funktion at indstille også personalet på, hvad mødet kommer til at handle om, og hvad læger og 
personale kan forberede sig på – og i øvrigt forvente. 
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Evaluators overvejelser 

Hvordan matcher spørgeskemaet Vestegnsprojektets, henholdsvis PUK-besøgets overordnede for-
mål? Hvis vi går ud fra, at det overordnede formål er at bidrage til implementering af forløbspro-
grammer for KOL og type 2 diabetes (sådan er det i hvert fald beskrevet i de senere udgaver af 
Vestegnsprojektet, og sådan fremstår det i introduktionsskrivelsen til de deltagende praksis), så kan 
man måske spørge, om spørgsmålene i skemaet er tilpasset dette formål. Man bliver spurgt, om man 
ved, hvad begrebet forløbsprogrammer rummer. Men det er et meget overordnet spørgsmål om no-
get abstrakt, nemlig begrebet. Det omhandler ikke forløbsprogrammers konkrete betydning for den 
kliniske hverdag. Og i øvrigt kan praksis med formuleringen af spørgsmål 12 (Hvad ønsker I at 
bruge PUK-mødet til?) få en fornemmelse af, at ”hvad du ønsker, skal du få” på mødet; og det, du 
ønsker, behøver ikke være tæt relateret til implementering af forløbsprogrammerne – selv om de 
deltagende praksis fra introduktionsbrevet måske har bemærket, at besøget på en eller anden måde 
har til formål at fremme opmærksomheden på KOL og diabetes og på de tilbud i kommunerne og 
på hospitalet, som praksis kan henvise til. 
 
Det forekommer vigtigt, at praksisudviklingskonsulenterne i Vestegnsprojektet – og praksisudvik-
lingskonsulenter og facilitatorer generelt – nøje overvejer, hvordan de i forbindelse med fremtidige 
praksisbesøg kan præcisere formålet mundtligt og skriftligt (ved rekruttering og orienteringsskrivel-
se) og stramme op i spørgeskemaet, så det sporer praksis ind på besøgets overordnede formål og 
samtidig er en hjælp til konsulenternes forberedelse.  
 

Besøgenes forløb – og besøgerne og deres viden, færdigheder og stil 
Der var lagt op til, at samtlige læger og personaler i de besøgte praksis skulle deltage i møderne. I 
de to kompagniskabspraksis var alle til stede. I de to solopraksis var sekretæren, henholdsvis syge-
plejersken ikke til stede ved mødets begyndelse. I det førstnævnte tilfælde var lægen i en email-
korrespondance blevet bedt om, at sekretæren også skulle være til stede. Hun var bare blevet forsin-
ket af personlige grunde. I det andet tilfælde kan grunden til den manglende tilstedeværelse være, at 
det ikke er blevet udmeldt tydeligt nok i forbindelse med rekrutteringen, at også personalet skulle 
deltage. Og i hvert fald fremgår det ikke af det introduktionsbrev (jf. ovenfor), som praksis fik til-
sendt, efter at de har givet deres accept til at ville deltage, at også personalet skulle deltage. 
 
Selv om de to PUKer sammen havde gennemgået den samme efteruddannelse til opgaven, selv om 
de i fællesskab havde udarbejdet en brutto ”værktøjskasse” med en række Power Point-slides,3 
hvorfra de selektivt og målrettet kunne tage de mest relevante ud til brug under besøgene, og selv 
om de på andre måder snakkede meget sammen om de forestående og overståede besøg, så anvend-
te de sig af to forskellige ”stile” i deres mødeledelse. Den ene konsulent gennemgik først sin præ-
sentation med en række Power Point slides som understøttelse og illustration til sine budskaber. 
Hun var dog lydhør over for spørgsmål og diskuterende i denne fase, men efter gennemgangen (ty-
pisk 30-40 minutter) anførte hun, at nu ville hun ”ikke sige mere”, men lade de besøgte komme 
frem med deres spørgsmål og refleksioner. Den anden konsulent indbød mere til spørgsmål og re-
fleksion undervejs, og hendes sidste Power Point-slide var tilsyneladende planlagt til at komme tæt 

                                                 
3 ”Værktøjskassen” findes som bilag A bagest i denne rapport. 
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på besøgets afsluttende minutter. I det ene besøg nåede hun endda ikke at vise alle slides. Forskellen 
i de to præsentationsstile gav sig dog næppe udtryk i en forskel i de besøgtes oplevelse af at blive 
inddraget, eller i de besøgtes tilfredshed med besøget.  
 
Der var dog flest ligheder mellem PUKerne: Et lyttende nærvær og en inddragelse af mødedeltager-
ne i refleksion og diskussion. Og de besøgte praksis blev ikke påduttet, men tilbudt at høre noget 
om de erfaringer, som PUKerne har med sig fra deres egen praksis, hvad angår indførelse og brug 
af diagnosekodning og datafangst, efteruddannelse af praksis og arbejdsdeling mellem læger og 
personale mm.   
 
Alle fire praksis erklærede også i mine interviews med dem, at de syntes, at konsulenterne havde 
været kompetente og behagelige i deres facon, og at det derfor var en god oplevelse. I en praksis 
sagde man fx: 
 

- Hun var rigtigt sød og behagelig. Det var hyggeligt. Og ikke formanende. Eller nedtalende. 

Eller at hun skulle komme og lære os noget. Det var en god dialog. En fornuftig snak. 

- Samtidig enormt professionelt. Hun kom frem med nogle ting, hvor man sådan… Nå ja, så-

dan kunne man også gøre. Og sådan kunne man også. Ja, og der var intet nedladende. 

- Hun var også god til at samle op på de ting, vi sagde, ikke? Ligesom lave den røde tråd, ik-

ke? 

- Hun var bare så god! 
  
Et andet sted fik konsulenten dette skudsmål: 

- Hun tog meget udgangspunkt i lige præcis de ting, vi havde skrevet til hende. Og hun var god 

til at få afbrudt, når vi var på vej ud i diskussioner, der egentlig var alt for tidsrøvende, og som 

slet ikke var relevant for lige det møde. Hun var god til at styre det. 

- God til gruppedynamikken. Både lyttende og inviterende og samtidig kunne stoppe den, når 

den kørte lidt i selvsving. 

- Hun var fantastisk inspirerende, synes jeg. Og vil gerne møde hende igen, jo. Farverig, lyt-

tende og meget levende.  
 
Ét sted syntes man dog samtidig, at konsulenten gerne måtte have været lidt mere parat til at accep-
tere en anden holdning eller en begrænset ændringsparathed hos de besøgte:  
 

Sygeplejerske: Jo, jeg synes der var en fast rød tråd i, at det var det her, hun godt ville tale 

om. Jeg ved ikke, om jeg synes, at vi blev så meget hørt, egentlig. 

 

Interviewer: Du er ikke overbevist om, at hun lyttede tilstrækkeligt til jer? 

 

Sygeplejerske: Jamen det er fordi jeg synes, at det blev den der propagandatale for datafangst, 

og dér havde jeg det sådan lidt, årh, lad nu vær! Ikke? Hør nu efter den anden vej. Det er fint. 

Stop! Lad os bruge tiden på noget andet. For der gik lige pludselig næsten et kvarter med at 
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snakke for og imod. Og det skulle jo være for. Og der havde jeg det sådan lidt, nej, lad os 

snakke om noget andet.  
 
I tre af de fire besøg besluttede praksis allerede undervejs i mødet, at den ville gennemføre visse 
ændringer i (tilrettelæggelsen og organiseringen af) det daglige arbejde; og praksisudviklingskonsu-
lenten sikrede sig – et enkelt sted med opvisning af en vis ihærdighed – at deltagerne inden mødets 
afslutning havde sat navne på, hvem af dem der skulle være tovholder for de forskellige opgaver. 
Jeg spurgte i et par af de senere interviews med praksis, om det havde været for voldsomt, at konsu-
lenten næsten krævede af dem, at de skulle sætte navne på tovholderne. Men det fandt man ikke. 
Tværtimod gav én udtryk for, at det var meget velkomment at blive presset til at sætte navne på, for 
ellers kunne man godt risikere, at det løb ud i sandet. Et sted sagde man, at det vel bare var en del af 
det pædagogiske set-up for at holde deltagerne fast på deres beslutninger. Og så var det jo også me-
re forpligtende.  
 
Alle praksis fik ved mødets afslutning tilbudt et opfølgende møde nogle måneder senere (efter 
sommerferien). Alle ønskede et sådant møde, og der blev aftalt dato og tidspunkt herfor.4 I inter-
viewene spurgte jeg, om det var af høflighedshensyn, at praksis med det samme sagde ja til et nyt 
besøg, men dette afvistes. Begrundelserne for at se praksisudviklingskonsulenten igen var bl.a., at 
de ”løfter” og aftaler, man havde indgået, dermed blev mere forpligtende  
 

Interviewer: Hun kommer igen i november. Fremmer det, at I ændrer på det, I besluttede? 

 

Læge: Det er klart. Uden et nyt aftalt møde kunne det lettere løbe ud i sandet. Helt klart. 

 
Jeg snakkede ikke med praksis om hyppigheden af praksisbesøgene eller intervallerne mellem dem. 
Men PUKerne selv siger i mit interview med dem, at de finder det vigtigt, at der i en praksisudvik-
lingskonsulent-ordning som denne er afsat flere møder, og gerne nogenlunde som det oprindeligt 
var planlagt i projektet: Besøg nr. 2 af en times varighed 1-2 måneder efter det første, og så igen ½ 
år senere det tredje besøg. Det forventer de vil være med til at holde dampen oppe. Dét vil rykke! 

 
Jeg spurgte praksis om deres krav til en PUK’s faglige baggrund. Man kan jo se besøgerens rolle 
som primært en facilitatorrolle, hvor vedkommende skal hjælpe praksis med at reflektere over og 
træffe beslutninger om egne rutiner, faglige behov, organisation mm. Skal det så absolut være en 
kollega – en alment praktiserende læge? I alle fire interviews var svaret utvetydigt et ja. Det er vig-
tigt, sagde man, at det er en person, som kender til almen praksis arbejdsmetoder og -vilkår. Og 
allerbedst er det, hvis vedkommende praktiserer i en Vestegnskommune. 
 

En læge sagde ved afslutningen af det ene PUK-besøg spontant: Godt at du er en af vores egne. Så 

tør vi godt vise vores svagheder. Og i interviewene kom der flere eksempler på begrundelser for, at 
det skulle være en kollega. Fx: 
 

                                                 
4 En af de to solopraksis har senere aflyst aftalen pga. udskiftning af personale. 



 

 
 

15 

Læge: Godt at det er en læge, som sidder med fingrene i det selv. 

 

Sygeplejerske: Hun ved jo, hvad det drejer sig om. Og selv har prøvet nogen ting, og kommer 

med nogle egne ideer i stedet for noget, som hun har læst sig til. Det tror jeg på. 

 

Læge: Det er altid godt, når det er én der arbejder med det samme som os. Som ved hvilke di-

lemmaer man står i. I stedet for at det er en eller anden ekstern underviser. En der har finge-

ren på pulsen på hverdagens arbejde og i en klinik, så synes jeg godt det kan være rart, at det 

er en, der er tættere på.  

 
Faktisk var det overhovedet ikke til diskussion blandt de interviewede, at det eventuelt kunne være 
en ikke-praktiserende læge. 
 
I nogle af mine interviews med praksis kom det frem som forslag, at den praktiserende læge som 
besøgskonsulent kunne suppleres (ikke erstattes) af personale (fx sygeplejerske) fra sin praksis med 
erfaringer fra indførelse af nye arbejdsgange og ny arbejdsdeling, intern efteruddannelse mv., for 
derved at give personalet (fx sygeplejersker) i de besøgte praksis en kollegial førstehåndsberetning 
og derigennem minimere en eventuel modstand mod at implementere innovationer. 
 
I interviewet med de to praksisudviklingskonsulenter bakkede de denne tanke op, dog med den 
præcisering, at co-PUKen skal komme fra samme praksis som PUKen selv. Og så skal det være 
muligt for en praksis at bestille en PUK-læge eller en PUK-sygeplejerske, eller bestille dem begge 
to sammen. 
 
Evaluators overvejelser 

Kravene til praksisudviklingskonsulenter med opgaver som i Vestegnsprojektet synes ud fra projek-
tets erfaringer at være:  
at konsulenterne skal være praktiserende læger med kendskab til forløbsprogrammer, 
at konsulenterne skal kunne veksle mellem facilitatorrollen og ekspertrollen 
at konsulenterne skal have erfaringer med – eller i det mindste have et indgående kendskab til an-
dres erfaringer med – at indføre nye arbejdsgange af relevans for håndteringen af kroniske patienter, 
erfaringer med diagnosekodning, datafangst mm.  
 
Differentieret facilitatorkorps  
Der kan eventuelt være visse positive virkninger ved at have et korps af velbeskrevne facilitatorer, 
som praksis kan vælge praksisbesøgere fra. Nogle praksis kan være mere interesseret i at modtage 
kollegaer fra praksis, som ligner deres egen, og hvis erfaringer derfor kan opfattes og opleves som 
mere relevante. En solopraksis, som ikke har mulighed for at udvide med mere personale, kan have 
mere glæde af at få besøg af en anden sololæge end af en læge fra en kompagniskabspraksis, hvor 
vilkårene for det daglige arbejde er ganske forskellige fra ens egne vilkår.  
  
Ideen om et differentieret facilitatorkorps synes også underbygget af de interviewedes ønske om, at 
praksisudviklingskonsulenten skal være en af deres egne – en praktiserende læge (og ikke en anden 
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speciallæge eller en ikke-læge), netop fordi han/hun har et indgående kendskab til praksisarbejde. 
Når man ønsker et indgående kendskab på den måde, så kan det også indebære, at sololæger helst 
modtager andre sololæger som facilitatorer, fordi disse bedre kan sætte sig ind i vilkårene for solo-
praksis. De besøgte kan få et indtryk af, hvad der realistisk kan lade sig gøre i en velfungerende 
solopraksis – og dermed kan udbyttet af besøget blive større. 
 
Man kan også overveje, om differentieringen af facilitatorkorpset skal udstrækkes til, at den prakti-
serende læge, som besøger praksis, har en sygeplejerske eller andet personale med fra sin praksis, 
fordi sygeplejersken/personalet i den besøgte praksis derved får en mere nærværende beskrivelse af 
fordele og ulemper ved implementering af nye arbejdsgange og teknologier mv. Dette kan sandsyn-
ligvis fremme motivationen hos personalet.  
 
Men egentlig kan ideen om, at PUKen helst skal komme fra en praksis, som ligner den besøgte, 
afmonteres, hvis hans/hendes viden om flere forskellige klinikkers erfaringer er tilstrækkeligt bred 
og tilstrækkeligt indgående. Så vil vedkommende kunne bruge den besøgte klinik som udgangs-
punkt for en sammenligning og fortælle, hvordan man i andre, tilsvarende klinikker har haft succes 
med at fjerne den slags barrierer og løse den slags problemer, som den besøgte klinik forventer eller 
allerede har oplevet.    
 
Dimensionering af et facilitatorkorps  
Den oprindelige idé i Vestegnsprojektet (beskrevet i et bilag til den oprindelige projektbeskrivelse) 
var at ansætte to praksisudviklingskonsulenter ”for at sikre en faglig udveksling og fleksibilitet”.  
Det var så meningen, at disse to konsulenter skulle kunne tilbyde besøg i praksis (i alt 3 besøg af 
hhv. 2½, 1 og 2½ times varighed med 3 måneders mellemrum) til 50 af 98 praktiserende læger i de 
67 praksis i de 6 deltagende kommuner. En sådan dimensionering forekommer at være en underbe-
manding. Selv om rekruttering af interesserede praksis kan varetages af andre end konsulenterne 
selv, så viser det aktuelle udviklingsprojekt, at der vil være et stort tidsforbrug alene til at aftale de 
endelige mødetidspunkter og håndtere aflysninger og indgå nye aftaler. Dertil kommer selvfølgelig 
gennemførelsen af selve besøgene, og ikke mindst forberedelsen af dem og den efterfølgende refe-
ratskrivning og diverse ekstraydelser til de besøgte praksis (fx eftersendelse af materiale og infor-
mationer). 
 
Netværk af praksisudviklingskonsulenter  
Derudover kan man overveje, hvordan flere konsulenter kan støtte hinanden. Konsulenterne kan 
komme ud for situationer og oplevelser under besøgene, hvor de er usikre på, hvordan de skal agere 
– og om den måde de så faktisk agerede på, nu også var den mest kompetente og hensigtsmæssige. 
For at bringe afklaring og nye vinkler ind forekommer det som en oplagt idé, at der er et praksisud-
viklingskonsulentnetværk, som konsulenterne kan konsultere, eller at der ligefrem er et supervisi-
onsforum, hvor man kan tage udgangspunkt i eksempler fra eventuelle videooptagelser af besøgene.   
 

Besøgenes indhold 
PUKerne havde som nævnt tilrettelagt et program for mødet i praksis og understøttet dette med en 
Power Point-præsentation, som i nogen udstrækning forholdt sig til besvarelserne af skemaet, og 



 

 
 

17 

som også havde andre input. Ikke alt kan naturligvis forudses hjemmefra, og der opstod da også 
ønsker hos praksis undervejs i mødet om noget viden og input, som konsulenten ikke havde forbe-
redt sig på og ikke kunne honorere, fx diagnosekodning.  
 
Følgende emner blev behandlet i de fire praksis: 
 

 Emner 
Praksis A 
 

Diagnosekodning  
Henvisning til e-learning program for diagnosekodning og henvisning 
til regionens datakonsulenter 
Datafangst 
Forløbsydelse (honoreringsregler) 
Arbejdsdeling i klinikken 
KOL (diagnose, måling, udredning, årskontroller, fraser) 
Diabetes (fraser ved årskontroller, kvartalskontroller) 
Efteruddannelse i klinikken 
RIV 
Efteruddannelsesvejledere 
Vestegnsprojektet (sammenhængende sundhedstilbud) 
Kommunernes sundhedstilbud (inkl. telefonnummer på kommunal kon-
taktperson samt tlf.nr. på KOL- og diabetes-kontaktpersoner på Glo-
strup og Hvidovre hospitaler) 

Praksis B 
 

Hvad er et forløbsprogram (definition, baggrund, frivilligt at tilmelde 
sig) 
Stratificeret behandling (generelt, KOL og diabetes) 
Vestegnsprojektet (deltagere, formål, tilbud) 
Diagnosekodning 
Henvisning til e-learning program for diagnosekodning og henvisning 
til regionens datakonsulenter 
Statistikmodul og datafangst (overblik over patientpopulation) 
Forløbsydelse 
Datafangst 
Arbejdsdeling i praksis 
Fraser ved årskontrol (diabetes og KOL) 
Arbejdsdeling i PUKens egen klinik ved KOL-udredning og KOL-
årskontrol 
RIV 
Henvisning til efteruddannelsesvejledere i Region Hovedstaden  

Praksis C  
 

Hvad er et forløbsprogram (definition, baggrund, frivilligt at tilmelde 
sig) 
Stratificeret behandling (generelt, KOL og diabetes) 
Vestegnsprojektet (deltagere, formål, tilbud) 
Diagnosekodning 
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Henvisning til e-learning program for diagnosekodning og henvisning 
til regionens datakonsulenter 
Statistikmodul og datafangst (overblik over patientpopulation) 
Forløbsydelse 
Datafangst 
Arbejdsdeling i praksis 
Fraser ved årskontrol (diabetes og KOL) 
Arbejdsdeling i PUKens egen klinik ved KOL-udredning og KOL-
årskontrol 
 

Skema eftersendt: Kommunernes sundhedstilbud inkl. telefonnummer 
på kommunal kontaktperson samt tlf.nr. på KOL- og diabetes-
kontaktpersoner på Glostrup og Hvidovre hospitaler  

Praksis D 
 

Diagnosekodning 
Henvisning til e-learning program for diagnosekodning og henvisning 
til regionens datakonsulenter 
Datafangst 
Forløbsydelse (ydelsesregistrering eftersendt) 
Klinikkens arbejdsdeling. (Sygeplejerskernes arbejdsfunktioner i PUK-
ens egen klinik eftersendes) 
Fraser ved diabetes-årskontrol  
Kvartalskontrol diabetes 
KOL (diagnose, måling, udredning, årskontroller, fraser ved årskontrol) 
Visitation i forkontoret 
 
Blev ikke nået, men med i Power Point hand-outs: 

 Kommunernes sundhedstilbud (inkl. tlf.nr. på kommunale kontaktpersoner og 

på henvendelser til hospitalerne KOL og diabetes ambulatorier eller sygeple-

jersker) 
 
Som allerede nævnt ovenfor kom besøgene ikke til at handle ret meget om forløbsprogrammerne 
som sådan, eller om den del af dem, som handler om opgavefordeling, koordinering og kommuni-
kation mellem alle involverede parter. Den ene konsulent fortalte ganske vist under begge sine be-
søg, hvad man forstår ved et forløbsprogram (den officielle definition, jf. fodnote nr. 2, side 9), og 
fortalte (overordnet) om kommunale tilbud ved at vise en oversigt (de to sidste Power Point-slides i 
værktøjskassen, se bilag A). Beslutningen om at fortælle om forløbsprogrammer var tilsyneladende 
uden sammenhæng med praksis’ besvarelser af spørgsmål 8 (ved I hvad begrebet forløbsprogram-
mer rummer?). 
 
Kun i ét af besøgene snakkede man om indholdet i de kommunale tilbud, som praksis kan henvise 
KOL- og diabetes-patienter til. I de andre besøg forudsattes det at være bekendt, og konsulenten 
nøjedes med bare at markere udbuddet vha. et skema (på selve mødet eller eftersendt), eller man 
nåede ikke at snakke om det. Hospitalernes tilbud blev også kun meget overfladisk omtalt.  
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Henvisningsblanketten, som praksis skal bruge til at henvise KOL- og diabetes-patienter til den 
kommunale kontaktperson, blev nævnt overfladisk og forudsattes tilsyneladende også at være til-
strækkeligt bekendt. Lægen i den ene praksis udtrykte utilfredshed med, at det er bøvlet, at blanket-
ten ikke kan sendes elektronisk. Men det er jo et problem, som PUKen ikke kan gøre noget ved. 
 
PUKerne fortalte i alle fire besøg om erfaringerne fra deres egen praksis, hvad angår indførelsen af  
diagnosekodning og datafangst, om arbejdsdeling, om beskyttet tid til fælles efteruddannelse mm. 
Jeg spurgte i de efterfølgende interviews, om sådanne beskrivelser fra en kompagniskabspraksis 
med 5 læger, flere sygeplejersker og sekretærer var relevant for den besøgte praksis. Særligt tænkte 
jeg, at disse erfaringer måske ikke er så relevante for solopraksis, hvor arbejdsvilkårene og mulig-
hederne for inddragelse af personale er mere begrænsede. Tre af de interviewede praksis mente ja, 
mens den fjerde – en solopraksis – nok mente, at sådanne erfaringer var mindre relevante for netop 
en solopraksis. Dér mente lægen, at det måske kunne være en fordel at spejle sig i erfaringerne fra 
en anden solopraksis, idet disse kunne forekomme mere vedkommende og relevante. 
 
Modsvarende var man i den ene kompagniskabspraksis inde på, at det ville have været mindre an-
vendeligt, hvis PUK kom fra en solopraksis på Frederiksberg og tog udgangspunkt i sine erfaringer 
derfra. Til gengæld så man fordele i, at PUKens erfaringer stammer fra en klinik med mange lig-
hedspunkter til ens egen: Det gør vel heller ikke noget, at det er en klinik, der ligner lidt vores. For 

så kan man bedre stjæle ideerne, ikke.  
 
PUKerne selv siger, at fordelene ved at bruge diagnosekodning, datafangst og fælles efteruddannel-
se ikke er afhængig af praksistype eller -størrelse; og at det derfor burde være relevant for alle at 
høre om. Og fordelen ved at fortælle om erfaringerne fra egen praksis er, at man kan være mere 
overbevisende og stå inde for, at det virker; eller man kan fortælle, hvordan man har fået det til at 
fungere efter hensigten.  
 
Almen praksis’ og kommunernes deltagelse i forløbsprogrammer er frivillig. En af de to PUKer 
oplyste dette under sin indledende gennemgang på besøgene – og havde det også på skrift på en 
Power Point-slide – at ”tilmelding er FRIVILLIG for kommuner og almen praksis”. Men hvad in-
debærer det, at deltagelsen i forløbsprogrammer er frivillig? Konsulenten udfoldede det ikke videre, 
og ingen spurgte.  
 
Det må være svært for en praksisudviklingskonsulent at komme ud i praksis og engageret skulle 
bidrage til implementering af noget, som man understreger, at det er frivilligt at deltage i. Jeg spurg-
te derfor i alle praksis, hvad det egentlig vil sige, at det er frivilligt at deltage i forløbsprogrammer-
ne. De havde et skuldertræk til overs for det. En af dem sagde, at det betyder,  
 

at vi kan lade være at henvise, hvis vi synes. Sådan opfatter jeg det. Det er ikke noget, vi skal 

gøre. Vi bliver ikke slæbt i Retslægerådet, fordi vi ikke har gjort det. 
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Dette var den gennemgående opfattelse: at det ikke adskiller sig fra mange andre af de ting, som 
lægen forventes at bidrage til, og som ikke er reguleret af nogen overenskomst. Og det er jo rigtigt 
nok. Jeg hørte én gang under PUK-besøgene et salgs-argument for, at praksis kan have direkte glæ-
de af det samarbejde, der er en del af forløbsprogrammerne. Det var, da konsulenten sagde, at man 
kan bruge de kommunale tilbud (fx livsstilsskole eller diabetesskole),  
 

hvorved vi i praksis kan slippe noget af arbejdet over til kommunen. I virkeligheden handler 

Vestegnsprojektet om at gøre livet lettere for os praktiserende læger, fordi vi sidder tungt i det. 

 
Evaluators overvejelser 

Det mest iøjnefaldende ved indholdet i de fire besøg er det, man ikke ser – eller ikke hører. For det 
første kan det undre, at forløbsprogrammer har haft en relativt beskeden eller næsten ingen plads 
under besøget, når man tager i betragtning, dels at PUK-besøgene er en del af Vestegnsprojektet, 
der har som sit erklærede mål at bidrage til at implementere forløbsprogrammer for KOL og type 2 
diabetes (jf. side 3 i denne rapport), dels at PUKerne skulle formidle viden bl.a. om kommunale 
tilbud til kronisk syge og om forløbsprogrammerne (jf. 3-4).  
  
For det andet har ”sårbare patienter” heller ikke været på tapetet, selv om det i nogle af de officielle 
papirer om praksisudviklingskonsulenterne hedder, at Vestegnsprojektet har et særligt fokus på at 
optimere indsatsen i forholdt til sårbare patientgrupper. Konsulenterne er en del af Vestegnsprojek-
tet, og de skal tilbyde bl.a. temaet ”proaktiv lægerolle i forbindelse med sårbare patientgrupper”. 
Men spørgeskemaet, som skulle være med til at spore de besøgte klinikker ind på mulige temaer, 
nævnte ikke sårbare patienter. Ingen af klinikkerne angav heller, at de ville have dette tema berørt. 
Og på intet tidspunkt under besøgene blev der snakket om, hvordan den besøgte praksis kan være 
med til at optimere håndteringen af sårbare patienter.  
 
Besøgene kom i højere grad til at handle om nogle af de andre punkter, som er opremset i PUKer-
nes funktionsbeskrivelse (jf. side 4), nemlig intro til datafangst, overblik over patientpopulationer, 
systematisk arbejde med kvalitet, praksisudvikling med ændret arbejdsdeling (inddragelse af prak-
sispersonale). Fokus har altså været på praksis-interne forhold og praksisudvikling. Dette kan ses 
som et bidrag til at bane vejen for en mere pro-aktiv lægerolle og praksis, ligesom det kan betragtes 
som et bidrag til, at praksis bliver mere parat til at indgå aktivt i forløbsprogrammerne.  
 

Referatet 
Som nævnt lavede konsulenten efter besøget et referat og sendte det til praksis. På tidspunktet for 
interviewene (8-16 dage efter besøgene) vidste nogen i hver af de fire praksis, at referatet var kom-
met. Men det er indtrykket fra interviewene – eller ligefrem konstateret – at læger og personale ikke 
havde delt referatet med hinanden og altså ikke på det grundlag sammen reflekteret over den videre 
vej frem.  
 
De fleste steder var man dog allerede så småt gået i gang med at effektuere – eller forberede sig på 
at effektuere – de beslutninger, man kom frem til under selve besøget. Og dette var man i gang med 
uden at bruge referatet.  
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Evaluators overvejelser 

Det er dog mit indtryk fra interviewene, at det opfattes som god service og ”ordentligt” af praksis-
udviklingskonsulenten at påtage sig den ulejlighed at skrive referat og dermed at kvittere for at have 
været der. Det opfattes af de besøgte som en høflighed; og på den måde bidrager også det til den 
gode stemning og til at understrege eller fastholde et konstruktivt forhold mellem PUK og de besøg-
te praksis.  
 
Referatets potentiale som et afsæt for det opfølgende besøg nogle måneder senere har selvsagt ikke 
skullet stå sin prøve endnu. Men det bør næppe betvivles, at det kan bruges som en påmindelse og 
en dosmerseddel for praksis’ ”opgaver” i den mellemliggende tid. Også af den grund forekommer 
det meningsfuldt at skrive referaterne. Og dertil er referaterne jo også en støtte til konsulentens egen 
hukommelse og forberedelse af det næste møde. 
 

Effekten af besøgene 
Det var mit indtryk fra observationerne og gennemlytningen af lydoptagelserne fra de fire besøg, at 
de besøgte fik noget at vide, som de ikke vidste inden besøget, og at der undervejs opstod ideer eller 
direkte forslag til overvejelser eller gennemførelse i den daglige praksis. Jeg spurgte så i de senere 
interviews med praksis, hvad man havde lært, hvilke overvejelser man sad med efter besøget, og om 
man havde tænkt sig at ændre på sine daglige rutiner – eller om man allerede var gået i gang med 
det. Det følgende er en tabel over, hvad de fire praksis siger i interviewene, at de har lært af besø-
get, er blevet inspireret til, har besluttet sig til eller allerede har gennemført. I tabellen indgår også 
de aftaler, som de enkelte praksis indgik med PUKerne: 
 

 Vil arbejde med fremover 
(ifølge PUKens referat) 

Derudover lært på mø-
det (ifølge interviewet) 

Har allerede 
prøvet/ændret; 
hensigter (ved 
tidspunktet for 
interv.) 

Praksis A 
 

Sætte tid af til intern undervis-
ning, 1 time hver / hver anden 
måned. 
Diabetes: Enten aktivere data-
fangst eller lave fraser. 
KOL: Mere struktur:               
- Opslag i venteværelse. Ønsker 
at sætte fokus på rygere og kon-
trol af lungefunktionen i denne 
klinik.  
- Spørge patienter i telefonen 
om rygestatus, tilbyde kontrol af 
lunger i klinikken ca. 1 gang 
årligt.  
- Spørge så mange patienter som 

Inspiration til struktur, 
ændret arbejdsdeling. 
At der findes datakonsu-
lenter i regionen, som kan 
hjælpe med datafangst. 

Enten aktiverer 
praksis datafangst, 
eller også laver 
den fraser.  
Vil prøve at fange 
40+-årige rygere. 
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muligt den næste måned, om de 
er rygere.  
- Skrive rygestatus på journal-
forsiden.  
- Lave en frase i journalen, der 
kan bruges som huskeliste til at 
få struktur på KOL kontrollen.  

Praksis B 
 

Sygeplejersker vil fremover ved 
tidsbestilling bede ptt. tydelig-
gøre, hvad de har på hjerte og 
forberede dem på, at det ikke er 
sikkert at alt kan nås i én kon-
sultation. Sygeplejerskerne vil 
også opdatere medicinkort op til 
årskontroller, så lægerne ikke 
skal bruge tid på det. 

At datakonsulenter kan 
bruges til at undervise 
praksis. 
Reglerne omkring hvilke 
ydelser der kan supplere 
0106. 
Inspiration til diagnose-
kodning. 

Instrukser til per-
sonalet mhp. at 
ændre arbejdsde-
ling mellem læger 
og personale. 
 

Praksis C  
 

Genoptage tidligere, formalise-
rede månedlige frokostmøder  
med læge og personale uden 
forstyrrende tlf. og ptt. for bedre 
at kunne arbejde med diagnose-
kodning og mere systematik i 
arbejdsdeling og journalnotater. 
 

”Jeg tror, at jeg kom fra 

en overvejelse til en be-

slutning om, at jeg vil 

diagnosekode noget me-

re” 
 

Mere fokus på 
KOL og diabetes-
ptt. 
Udarbejde interne 
standarder for 
behandlingsni-
veauer for diabe-
tes og hertil hø-
rende arbejdsde-
ling ml. personale 
og læge. 

Praksis D 
 

Optimere DM, med datafangst 
samt HbA1c målinger i huset. 
WebRec skal tilrettes med coba-
lamin. 
DM fraserne skal udbygges med 
mål for fx BT, BS, vægt, motion 
mm. samt potens hos mænd. 
Alle mål, vægt, talje, hofte skal 
føres i laboratorieskemaet. 
Få styr på, hvornår kan der 
trækkes data fra datafangst, og 
hvad skal det bruges til i klinik-
ken. 
Mere styr på brug af ydelserne 
0107 og 0108. 
Diagnosekodning. 

Inspiration fra beskrivel-
sen af, hvad de gør i 
PUK-ens egen klinik. 
Diagnosekodning og 
hvordan man trækker data 
ud fra statistiksystemet. 
Udvidet vores fraser. 
Funktionsniveaubeskri-
velser (MRC) ved KOL, 
og henvisninger til syge-
hus og kommunal rehabi-
litering. 
 
 

Har lavet fraser. 
Øver os på diag-
nosekodning. 
Lavet udtræk fra 
datafangst. 
Udvikler og af-
prøver opgave-
flytning fra læger 
til personale. 
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Frase om KOL, hvor MRC med 
forklaring, ydelser, gradindde-
ling af KOL, antal eksacerbatio-
ner indgår. 
Arbejde med præcisering af 
sygeplejerskernes arbejdsfunk-
tioner. 

 
Ved læsningen af tabellen skal man huske på, dels at det opfølgende interview i praksis fandt sted 
mellem 8 og 16 dage efter PUK-besøget, og at det derfor selvsagt er begrænset, hvad klinikkerne 
kan have foretaget sig på grundlag af besøget, dels at interviewet jo kun varede en time og handlede 
om meget andet end besøgets effekt (hvad praksis havde lært, og hvad den vil gøre). 
  
Nogle af respondenterne fortalte også, at besøget havde sat skub i noget, som man allerede så småt 
havde under overvejelse, men bare ikke havde fået sat gang i. I disse tilfælde var besøget en vel-
kommen inspiration og en god anledning.  
 

Vi var sådan set modne til det. Vi ville bare gerne have det der spark og lidt mere orientering. 

Og det har så også virket, ikke. 

 
I en anden praksis var man inde på, at ikke alle praksis måske er modne eller modtagelige for PUK-
ens besøg og budskaber. Men så kan de have brug for flere besøg af hende, mente man, sådan at 
hun virker som en katalysator, der kører med på sidesporet.  
 
Nogle sagde, at det var et særligt incitament at høre fra PUKen, at det, man før mødet havde over-
vejet og nu efter mødet havde besluttet at gøre hos sig selv, var lykkedes med stort udbytte i PUK-
ens egen praksis. Fx sagde en læge: 

 

Det er den afsmittende virkning, at hun siger, at det har hun gjort. Det synes hun ikke var 

svært.  

 
Når vi snakker om virkningen af besøget, så er det også de besøgtes egen vurdering, at det er en 
fordel, at alle i klinikken er til stede. Det gør det væsentligt nemmere, når vi alle sammen har fået 

det samme input, som en af lægerne udtrykte det. Andre snakkede om, at et sådant besøg næsten 
kun ville være relevant, hvis alle sammen er til stede, fordi emnet jo involverer alle og arbejdsdelin-
gen mellem læger og sygeplejersker. 
 

Jeg ville i interviewene gerne vide, om den viden, information og inspiration, som de besøgte prak-
sis havde fået, ikke kunne være hentet på anden måde, fx gennem deltagelse i kurser eller anden 
efteruddannelse, ved at kontakte kollegaer, ved at læse Vestegnsprojektets hjemmeside mv. Jeg fik 
tøvende bekræftelser på, at det kunne man måske, men også beskrevet, hvordan der er store fordele 
ved et praksisudviklingskonsulentbesøg. Særligt lagde praksis vægt på, at det er mere fokuseret og 
direkte anvendeligt, når konsulenten kommer ud og kun skal beskæftige sig med én praksis. Disse 
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udtalelser fra en af de interviewede praksis dækker fint den holdning, jeg mødte også de andre ste-
der:  
 

Læge: Jeg tror det er mere forpligtende for os selv, når vi sidder i vores lille gruppe her og får 

nogle ting at vide. Fremfor at vi kommer på et kursus et eller andet sted. 

 

Sygeplejerske 1. Og alle hører det alt sammen. 

 

Sygeplejerske 2. Og her er det kun os det drejer sig om. 

 

Læge: Det er en fordel at det er i den lille samling. 

 

Sygeplejerske 1: Det vedkommer heller ikke andre, hvad vi… Vi gider heller ikke sidde og høre 

på de andres… et eller andet sted. Der kan man godt være lidt egoistisk og sige, at når vi skal 

arbejde på noget, så må vi arbejde på vores eget. Så skal vi ikke bruge tid på alle de andres 

problematikker. Så skulle det i hvert fald være meget, meget længere tid, hvor man kunne for-

tælle, hvordan gør I det, hvordan gør vi det, og så måske drage fordel og ulemper ved det. 

Men det tager lang tid. 

 
De to PUKer har en yderligere nuance på fordelen ved besøg i enkelte praksis frem for gruppesean-
cer eller kurser. Diagnosekodning og edb-systemer kan ganske vist godt læres i grupper, mener de. 
Men selve den proces, der foregår i eget hus, kan ikke foregå ved, at flere klinikker mødes med de-
res personale. For så er der nogle, som overhovedet ikke kommer frem med deres problemer. Og 
konsulenten finder heller ikke ud af, hvad der er af brændpunkter i den enkelte klinik.  
 
Evaluators overvejelser 

Praksisudviklingsbesøget har sat sig spor i alle klinikker, om end af forskellig karakter og forskel-
ligt omfang. Disse forskelle afspejler dels klinikkernes forskellige udgangspunkt (hvad gør de i for-
vejen) og forskellige muligheder (kompagniskabspraksis contra solopraksis, personalebesætning, 
lokaleforhold). Men alle har fået ideer og viden, så de vil arbejde videre med tiltag, som forventes 
direkte eller indirekte at fremme kvaliteten i deres håndtering af KOL og diabetes. Disse tiltag dre-
jer sig næsten undtagelsesvis om praksisspecifikke ændringer, fx brug af fraser, ændret arbejdsde-
ling, instrukser til personale, indførelse af diagnosekodning og datafangst, journalføring o.lign. På 
den måde lever virkningerne af besøget op til, hvad man kunne forvente sig af et praksisudviklings-
konsulent-besøg.  
 
Almen praksis’ samarbejde med kommuner og hospitaler om KOL- og diabetespatienter eller nyer-
hvervet viden om forløbsprogrammer fremstår ikke som nogen effekt af besøgene. Dette kan skyl-
des, at praksis har vidst tilstrækkeligt meget om dette i forvejen, så det ikke hører til i tabellen oven-
for om nyopnået viden eller nye arbejdsopgaver fremover. Men det er også en afspejling af, at sam-
arbejdstemaet og samarbejdspartnernes tilbud kun sporadisk blev berørt under PUK-besøgene.  
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De besøgtes forslag til forbedringer af konceptet 
I interviewene med de besøgte praksis spurgte jeg, om de havde forslag til forbedringer af det kon-
cept, der ligger i praksisudviklingskonsulentbesøgene. Ud over at der overordnet og gennemgående 
var stor tilfredshed med initiativet og ros til praksisudviklingskonsulenterne, hørte jeg også forslag 
til fremtidige justeringer. En af de fire praksis havde dog ikke forslag til ændringer. 
 
Mere fokus på den besøgte praksis’ patientpopulation og ydelsesmønster 

Dette ønske fremførtes af en af de fire praksis. Lægen dér sagde, at hvis man skal praksisudvikle en 
klinik og finde ud af, om den samarbejder godt nok, så skal der fokuseres på et langt bredere områ-
de end KOL og diabetes. Lægen sagde: Der var ikke lup nok ned i vores praksis. Mere en slags ud-

syn til, hvordan man kan gøre det. Og for at styrke fokuseringen på den konkrete praksis foreslog 
han, at der forud for PUK-besøget skal laves en grundig undersøgelse af konsultationsmønsteret og 
arbejdsdelingen i praksis, fx ved at praksis én dag registrerer alle henvendelser og konsultationer, 
hvilket kan danne udgangspunkt for drøftelser om mulighederne for at ændre på opgavefordeling, 
håndtering af forskellige henvendelser mm.  
 
Noget nær det samme synspunkt hørtes i en anden praksis. Dér foreslog en læge, at PUKen kan tage 
ud og lave et interview med en læge eller sygeplejerske i praksis inden besøget. Derved har konsu-
lenten et bedre grundlag for mere målrettet at tage udgangspunkt i klinikkens specielle problemer 
og ønsker. 
  
Sammenligninger med andre tilsvarende praksis 

En af de to ovennævnte praksis kunne godt tænke sig, at den ikke kun hørte om PUKens egen prak-
sis, men at man fik et bredere sammenligningsgrundlag, sådan som det fx sker i forbindelse med 
auditprojekter (APO Odense-modellen); eller som ved PEB-besøg, hvor ens medicineringsprofil 
sammenlignes med gennemsnittet for de øvrige praksis i kommunen eller regionen.  
 
Mere konkret demonstration og hands on 

I en praksis hæftede man sig ved, at PUKen ikke havde haft mulighed for konkret at vise på compu-
terskærmen, hvordan man diagnosekoder. Dette fremførte lægen som et eksempel på, at der skal 
være mere hands on, fordi noget sådant angiveligt vil give en mere konkret indlæring, end når man 
bare får fortalt kort om mulighederne. I en anden praksis ønskede man sig en PUK, som også kan 
give råd og vejledning om computersystemet, eller vise diagnosekodninger og konkret brug af data-
fangst (hands on igen).   
 
Også sygeplejersker som praksisudviklingskonsulenter 

Det blev nævnt i et par praksis, at det kunne være en fordel, hvis PUK-lægen har en sygeplejerske 
fra sit eget personale med. (Selv om det selvfølgelig kan blive for omfattende). Derved ville perso-
nalet i den besøgte praksis også kunne høre om, hvordan personalet i PUKens praksis har oplevet 
og vurderer nogle af de tiltag, som PUKen foreslår indført. 
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Praksisudviklingskonsulenternes overvejelser 
I det godt 2 timer lange interview med PUKerne kom vi ind på, hvilke overvejelser de har gjort sig 
undervejs i forløbet, hvad de synes havde været svært, hvilke forslag til forbedringer af konceptet 
de selv har mm. Jeg bad også de to konsulenter reflektere på mine observationer og foreløbige ana-
lyser. Det følgende er en gennemgang af dele af interviewet, som ikke allerede er refereret i forskel-
lige sammenhænge ovenfor. 
 
Jeg snakkede en del med PUKerne om de færdigheder, som de tog i anvendelse i forbindelse med 
besøgene, og om den målrettede forberedelse til rollen som praksisudviklingskonsulent, som de 
havde gennemgået. Som nævnt har de også begge erfaringer fra supervision og – for den enes ved-
kommende – erfaringer med andre facilitator-opgaver. De fortæller i interviewet, at den slags erfa-
ringer har været guld værd i dette forløb.  
 
Har de tre timers undervisning hos erhvervspsykolog Berit Sander så derudover tilføjet noget for 
dem? Begge er enige om, at der er elementer fra den undervisning, som har skærpet deres bevidst-
hed om forskellige ting i en sådan opgave, som de har været ude i. Fx er bevidstheden om at kun-
ne/skulle skifte mellem facilitator- og ekspert-rollerne ”en ren Berit Sander”. Det samme gælder 
også for dét at præsentere en dagsorden ved mødets begyndelse, at afslutte med at få præciseret 
ansvarsfordelingen, og efterfølgende at sende et referat. Men begge konsulenter understreger, at 3 
timer med Berit Sander ikke vil være nok for andre, kommende facilitatorer/praksisudviklings-
konsulenter, hvis de ikke har andre relevante færdigheder og erfaringer i forvejen.   
 
Når de besøgte praksis og konsulenterne selv mener, at praksisbesøgeren skal være alment praktise-
rende læge, så hænger det også sammen med, at vedkommende hele tiden skal kunne skifte mellem 
at være facilitator og være ekspert. Det er ikke nok at være en god indlevende facilitator og få re-
fleksionsprocesser i gang hos de besøgte. Man skal også kende den faglige substans og arbejdsvil-
kårene i en praksis samt kende til overenskomsten, almen praksis samarbejdspartnere mv.   
 
De to PUKer fortalte også i interviewet, hvordan de har haft megen glæde af hinanden undervejs – 
lige fra selve planlægningen og udarbejdelsen af ”værktøjskassen”, over det at fungere som spar-
ringpartner for hinanden, og til debriefing efter et møde: dele sin begejstring; eller dele sine frustra-
tioner og snakke om, hvordan jeg gør næste gang med noget tilsvarende, hvad ville den anden have 
gjort osv. Det er vigtigt at have en baggrundsgruppe eller ligefrem en supervisionsgruppe. Den ene 
PUK siger: 
 

Det er noget meget ømfindtligt at få lov at besøge sine kollegaer og deres personale. Og i den 

grad, altså pirre dem. Og dosere den pirring, sådan så det ikke kammer over. Altså hvis det ik-

ke bare skal blive sådan noget, hvor man kommer og fyrer en Power Point-præsentation af, 

men hvor du virkelig skal forsøge at kommer nærmere ind på dem, så tror jeg altså at det kræ-

ver, at man har en refleksionsgruppe undervejs. 

 

Den anden konsulent supplerer med disse betragtninger: 
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Hvis jeg skal sige noget, så er det måske, at det skal være et krav, at man skal være i en super-

visionsgruppe, eller i hvert fald have arbejdet med kommunikation i det hele taget. Og selvre-

fleksion. Det tror jeg, man er nødt til. (…) Jeg tænker, at det er respekt af andre mennesker el-

ler klinikker, at de byder én velkommen til at se deres hjem indefra. Også det beskidte vasketøj. 

Fordi det får man jo også. Og det synes jeg, at man skal have ærbødighed over for. Og det er 

det væsentlige. Det er en ære – det synes jeg faktisk – at blive inviteret så tæt ind i en klinik. At 

de har tillid til, at man kan komme ind og være der og se også det, der ikke er helt velfunge-

rende altid. 

 
De to PUKer sammenligner rollerne for en PEBer (medicinkonsulent) og en PUKer. Førstnævnte 
skal primært formidle viden og altså for det meste bevæge sig i ekspertrollen. Hendes fokus er læ-
gens (ordinations)adfærd og viden om præparater, som man får en faglig diskussion om. PUKen i 
Vestegnsprojektet skal også have en faglig viden (fx om hvordan KOL- og diabetespatienter skal 
behandles i henhold til de kliniske retningslinjer). Men i praksisudviklingsbesøget er der derudover 
andre ting på spil: Men skal kunne sætte en proces i gang. Man skal have en følsomhed (Fingerspit-

zengefühl) overfor, hvor folk er henne i den her proces. Man skal kunne få deltagerne til at komme 
frem og turde sige noget. Situationen kan være sårbar og sprængfarlig, for der er læger og personale 
sammen, og det er ikke altid, at lægerne er de klogeste i det der, som den ene konsulent udtrykker 
det. Situationen kan også være præget af usikkerhed, så der kan gå lang tid, før personalet er trygge 
nok til at sige frem.  
 
Det er i det farvand, PUKen skal navigere. Den ene konsulent siger i interviewet, at  
 

når du sidder der som PUK, så har du to hatte på. Du har nogle læger, som måske gerne vil 

have noget frem og vil have, at der skal ske noget udvikling. Og du har nogle sygeplejersker 

som sidder og er lidt bekymrede, måske, og egentlig ikke helt ved, hvad lægerne vil have dem 

til. For det er også at få dem i dialog. Hvad er det vores ønsker er? At få det formuleret or-

dentligt. (…) Og så er der en sekretær. Hvad er hendes funktion i det her? Så man prøver lige-

som at få en fælles mission for huset. Frem for at man måske har nogle forskellige ønsker hist 

og pist. 

 
Hvis konsulenten har nærvær og færdigheder til at facilitere og styre den proces, så begynder delta-
gerne at reflektere og tænke tanker sammen, hvilket kan fremme praksisudviklingen. 
 
Som evaluator har jeg haft en del fokus på, hvad formålet med besøgene egentlig har været. Når jeg 
spurgte de deltagende praksis, så var det typiske svar, at det vel havde været at udvikle praksis, men 
det var ikke tindrende klart. De nærmere opfattelser af formålet blev i de respektive praksis beskre-
vet således: 
 
A: Inspirationsbesøg for at kunne lette praksis’ indsats inden for KOL og diabetes. Se på mulighe-
derne for samarbejdet i kommunen, men hovedsageligt i praksisregi. 
B: Opnå at rykke ved vores opfattelse af, hvordan vores dagligdag og vores praksis er, og give nog-
le ideer til, hvordan vi kunne gøre det bedre. 
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C: Udvikle praksis; indføre nye rutiner omkring de store folkesygdomme, først og fremmest KOL 
og diabetes. Og så vil man gerne prøve at udvikle, at sygeplejerskerne får en større plads i praksis. 
D: At informere om alle de der kodninger, og hvordan vi bruger det til at indsamle data, og data-
fangst. For at ensrette det kvalitetsmæssigt. 
 
Men hvad var PUKernes opfattelse af formålet med deres besøg? Konsulenterne er enige om, at de 
er ansat til at implementere forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes. For at opnå det, har de 
villet gøre hverdagen lettere i praksis. Dette har skullet opnås ved at få praksis til at reflektere over, 
hvordan de arrangerer sig. En af PUKerne siger: 
 

Jeg synes, jeg havde et ansvar i forhold til hele projektet, nemlig at implementere forløbspro-

grammer for type 2 diabetes og KOL. Det var anledningen til at jeg besøgte dem. Og det har 

jo nødvendigvis ikke meget at gøre med arbejdsdeling, som jo var det, vi så alligevel kom til at 

tale meget om. Så mit formål var, at jeg gerne ville lære dem, at alle i klinikken vidste, hvorfor 

synes vi overhovedet det er interessant at arbejde med forløbsprogrammer? Hvorfor er vi be-

gyndt på det her? Og hvorfor er det vigtigt at holde fast i?  

 

Altså: formålet er at få klinikken til at arbejde med forløbsprogrammer. For at få den til det, har 
konsulenterne og Vestegnsprojektet altså valgt at bruge det første af tre besøg på at fokusere på ar-
bejdsdeling, inddragelse af praksispersonale, fælles intern efteruddannelse, diagnosekodning og 
datafangst til at få oversigt over patientpopulationer, brug af fraser, mm. Og for at fremme engage-
mentet i de besøgte praksis, har de to PUKer så fortalt om, hvilke fordele og hvilken glæde de selv 
har haft ved at indføre disse ting i deres egen klinik.  
 
Jeg spørger senere i interviewet, om implementering af forløbsprogrammer kun kan opnås ved, at 
praksis laver om på den interne arbejdsdeling. Den ene konsulent svarer: 
 

Nej, det har du ret i. Men det er også fordi, der er kommet noget forvirring ind over. Det her 

startede tilbage for 2 eller 3 år siden på et møde i Ishøj. (…) Hvor det var tydeligt, at der ikke 

var nogen, der gad sidde [som praktiserende læge] på Vestegnen. (…) Vi fandt ud af at vi ville 

forsøge at gøre det attraktivt at være på Vestegnen. Og så kom ideen til Vestegnsprojektet, som 

så blev til implementering af forløbsprogrammer. Men der er faktisk i det her hemmeligt ind-

lejret noget omkring arbejdsglæde og afhjælpning af at være praktiserende læge på Vestegnen 

med tunge patienter og alt for mange patienter, fordi der ikke er andre, der vil sidde der. Og 

dermed inspiration til at bruge praksispersonale. 

 
Her får vi beskrevet baggrunden for, at praksisudvikling med øget inddragelse af personale er et 
stort tema i PUK-besøgene. Og baggrunden for at forløbsprogrammerne og arbejdsdeling og koor-
dinering med andre parter derfor kommer til at fylde mindre i et besøg med visse tidsbegrænsnin-
ger. Det kommer da også frem et par andre steder i interviewet, at konsulenterne betragter sig som 
praksisudviklingskonsulenter og ikke som nogen, der bare kommer ud og fortæller om forløbspro-
grammer. Deres kongstanke synes at være, at når vi i samarbejdstrekanten (praksis – kommune – 
hospital) går ind i praksis’ eget maskinrum og dér smører maskindele og justerer koblinger ved at få 
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lægerne og personalet til at kigge på organisation, rutiner og arbejdsgange i egen klinik, så forbere-
der og modner vi dem og klinikken til at interessere sig for samarbejdspartnere og samarbejdsmu-
ligheder ud af huset. På den måde kan praksisudvikling ses som en løftestang for implementering af 
forløbsprogrammer.  
 
Det vigtigste her er imidlertid, at formålet med besøgene har været uklart for de fleste. Også for 
PUKerne. Det er i hvert fald min påstand, og konsulenterne siger: 
 

- Jeg kan se, at det er forurenet. 

- Ja, det kan jeg også.  

- Der har været to dagsordener. Hvor man kan sige den ene, nemlig den om forløbsprogram-

mer, har legitimeret den anden. 
 
Vi kan ikke vide med sikkerhed, hvordan dette har påvirket udbyttet af besøgene. Men det er tyde-
ligt, at den ene dagsorden har vundet over den anden. Forløbsprogram-dagsordenen står svagt i de 
besøgtes hukommelse. Og de er næppe tunet mere ind på opgavefordeling, samarbejde og koordine-
ring med de øvrige involverede parter end før besøget. Til gengæld har de nu mere fokus på at ud-
vikle deres praksis (ændre arbejdsdeling og arbejdsgange, diagnosekode og indføre datafangst med 
henblik på at skabe sig et større overblik over patientpopulationen). 
 
Det er nok vigtigt, at vi lige husker, at der har været en tidsbegrænsning i besøgene – og man kan 
ikke nå alt på 1½ - 2½ time. Det hører også med til historien, at den oprindelige dimensionering af 
faciliteringsaktiviteterne indeholdt yderligere to besøg – og i disse to besøg vil konsulenterne kunne 
tage fat i det, den besøgte praksis har gjort og eventuelt mødt af problemer siden det foregående 
besøg, samt gå i dybden med samarbejds-, koordinerings- og kommunikationselementerne i for-
løbsprogrammerne.  
 
Jeg fortæller PUKerne, at en af de besøgte praksis sagde i interviewet, at hvis besøget skulle handle 
om praksisudvikling, så burde konsulenten på forhånd være gået dybere ned i materien og have set 
på, hvordan praksis håndterer sine patienter – for hvordan kan konsulenten sidde og gøre sig klog 
på praksisudvikling hos os, når hun ikke ved, hvordan vi arbejder? Til denne oplysning siger den 
ene PUK: 

 

Det er dér jeg mener, at det kommer an på, hvordan det bliver solgt. Det understreger, hvor 

vigtig den første aftale, der bliver lavet, er. Og hvad er det du kan forvente af mig. Og hvad er 

jeg for én. Og hvad vil du være med til. Det er det, vi ikke har gjort.  

  

Forventningsafstemning! Præcise aftaler!  
 
Hvad synes PUKerne selv, der ellers bør justeres i konceptet? Et par af de besøgte praksis oplevede 
det som en ringe hjælp, når PUKerne henviste dem til datakonsulenter, som praksis så selv kunne 
kontakte. De to PUKer oplevede det også selv som et fattigt bidrag. Derfor kunne de godt tænke sig, 
at der var sideløbende kurser, som var koordineret med deres PUK-besøgs terminer. Man kunne 
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forestille sig skræddersyede kurser i fx diagnosekodning eller datafangst, som PUKerne kunne hen-
vise til, og som ville blive afholdt i Vestegnskommunerne eller regionen inden for kort tid. Eller 
man skulle kunne sige, at jeres lægesystemer har indvilget i, at de gerne vil vise jer og jeres kolle-
gaer, hvordan I kan gøre det og det.  
 
De to PUKer har også oplevet, at der har været for megen forvirring omkring rekruttering, invitati-
onsbreve, aftaler med praksis mv. Det har været svært at holde overblikket, og måske har målgrup-
pen ikke fået den rette information (på det rette tidspunkt). Konsulenterne er med på, at det er den 
slags ting, der sker i et udviklingsprojekt, hvor alting er nyt og uprøvet. Men de mener, at det vil 
have store fordele, hvis der er en klar arbejdsdeling; og egentlig foretrækker de nok, at det er konsu-
lenten selv, der har hele den indledende kontakt med de praksis, der skal inviteres og senere besø-
ges. 

Sammenfatning, diskussion og anbefalinger 
Metodeovervejelser 
Denne evaluering har fire praksisudviklingsbesøg som sit genstandsområde. Det er et udviklings-
projekt, hvor de fire praksis har haft forskellige bevæggrunde til at modtage besøg af en praksisud-
viklingskonsulent: Fx at ville gøre Vestegnsprojektet en tjeneste; blot at finde det interessant at væ-
re med til et udviklingsprojekt; at ville hjælpes til at udvikle sin praksis til en bedre KOL- og diabe-
teshåndtering; at ville hjælpes til at optimere arbejdsdeling og patienthåndtering i sin praksis mere 
generelt.  
 
Der er andre særlige forhold, som man må holde sig for øje, når man skal vurdere evalueringens 
resultater og disses applicerbarhed ved tilrettelæggelse og gennemførelse af andre praksisudvik-
lingsbesøg. Et af disse forhold er, at de fire besøg alle er det første led i en planlagt besøgsrække, 
hvor der skal (eller skulle ifølge planen) gennemføres to opfølgende besøg 2-3 måneder senere og et 
besøg ½ år senere. Af ressourcemæssige grunde er det besluttet, at denne evaluering skal afsluttes 
efter den første besøgsrunde, og dermed får man ikke praksisudviklingskonsulentfunktionens fulde 
potentiale evalueret.  
 
Det hører også med i vurderingen af denne evaluerings udsagnskraft, at kun 2 praksisudviklings-
konsulenter er blevet fulgt, og at der kun har været besøgt i alt 4 praksis. Til gengæld har evaluerin-
gen benyttet sig af metode- og kildetriangulering, idet der til dataindsamling og -analyse er anvendt 
det oprindelige spørgeskema fra PUK til klinik, observationsdata (og lydfiler) fra besøgene, PUK-
ens referat af besøget, evaluators efterfølgende interviews med praksis samt med de to praksisud-
viklingskonsulenter. 
 
Endelig skal det bemærkes, at praksis er interviewet mellem 8 og 16 dage efter PUK-besøget, hvor-
for man ikke kan forvente, at de allerede skulle have gennemført store ændringer som følge af be-
søget. Til gengæld har de haft besøget i frisk erindring. 
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Svarene på evalueringsspørgsmålene 
Evalueringen har haft til opgave at svare på en række spørgsmål (jf. side 7). For de fleste af disses 
vedkommende er der tydelige svar (selv med de netop omtalte forbehold og begrænsninger i evalue-
ringsdesign in mente), og disse svar fremgår spredt på de foregående sider. Nedenfor bringes de 
sammenfattet som korte svar på de stillede spørgsmål.  
 
Hvad skete der i de fire testbesøg?  

Konsulenterne fokuserede altovervejende på praksis-interne forhold, såsom fælles efteruddannelse, 
arbejdsdeling, diagnosekodning, datafangst, brug af fraser, opgaver ved årskontroller. Et par praksis 
kunne godt have ønsket sig noget mere demonstration af edb-programmer (diagnosekodning, data-
fangst). Selve indholdet i – og samarbejdet med andre om – forløbsprogrammer for KOL og type 2 
diabetes blev kun flygtigt berørt. Deltagerne var gennemgående meget tilfredse med konsulenternes 
optræden og evne til at fastholde en rød tråd og at være lydhøre over for nerven i besøgene.  
 
Hvordan vurderer praksis deres udbytte af besøget? 

Alle praksis fik ny viden og inspiration til ændringer af de daglige rutiner – omend i forskellig grad. 
Besøget har givet anledning til, at de fleste nu har til hensigt at ændre på nogle af deres rutiner 
og/eller at afprøve nye redskaber. Fx overføre opgaver til personalet, bruge fraser, diagnosekode. 
 
Hvilke forslag har praksis til ændringer af facilitator-besøg og konceptet? 

Følgende forslag og ønsker nævntes i en eller flere af de deltagende praksis: 
 - For at fremme øget relevans og direkte anvendelighed for den enkelte praksis skal man før 
selve praksisudviklingsbesøget have gennemført en registrering af henvendelsesårsager og ydel-
sesmønster i denne praksis; eller konsulenten skal forudgående interviewe en repræsentant fra kli-
nikken om dens problemer og dens ønsker til besøget.  
 - Én praksis foreslog, at den besøgte praksis’ ydelsesmønster og patienthåndtering sammen-
lignedes med mange praksis (á la audit-metoden fra APO Odense eller medicinprofiler).  
 - Et par praksis kunne tænke sig mere konkret demonstration af fremgangsmåde og mulighe-
der i fx diagnosekodning og datafangst.  
 - Flere var inde på, at det kunne være hensigtsmæssigt, at PUK-lægen kunne blive suppleret 
af en PUK-sygeplejerske for dermed at fjerne eventuel skepsis hos personalet til ændringer i de dag-
lige rutiner. I en af de to besøgte solopraksis havde man hellere hørt om erfaringerne fra en solo-
praksis end fra en stor kompagniskabspraksis.  
 
Hvordan vurderer PUKerne besøgene? 

Der var visse problemer med personalets fremmøde i de to solopraksis, hvilket har forsinket møder-
ne. Begge konsulenter oplevede også, at der var personale, som i starten var meget tilbageholdende 
og usikkert, eller ikke helt var på bølgelængde med lægerne. Dette var dog ikke tilfældet i alle prak-
sis. De har også oplevet en begrænset ændringsparathed hos nogle, men hos andre en begejstring og 
en iver efter at komme i gang med nye tiltag og udvikling af praksis.  
 
Konsulenterne havde gerne haft mulighed for at henvise læger og personale til konkrete efteruddan-
nelsestilbud, som kunne supplere deres eget besøg. Konsulenterne synes, at deres egen erfaring og 
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baggrund for at varetage rollen som facilitator og fungere som praksisudviklingskonsulent er i or-
den. Men de anbefaler, at nye facilitatorer får en grundig og bred efteruddannelse i facilitering, coa-
ching mv., og at alle facilitatorer skal være – eller i det mindste have været – i supervisionsgrupper. 
De ser gerne, at facilitatorerne har et netværk, som de kan konferere med angående forberedelse af 
praksisbesøg og efterfølgende erfaringsudveksling. Konsulenterne er ikke afvisende overfor tanken 
om et bredere korps af konsulenter, hvor PUK-læger suppleres af PUK-sygeplejersker – alle skal 
have basis i almen praksis. 
 
Hvordan bygge bro mellem praksis’ ønsker og facilitatorernes rammer og vilkår? 

De fleste af de bemærkninger og ønsker til PUK-besøg, som er fremsat af de fire praksis, forholder 
sig til det produkt, de fik: et praksisudviklingsbesøg (ikke et tydeligt forløbsprogramimplemente-
ringsbesøg).  
 
Det vil være ganske tidskrævende, at indfri ønsket fra et par praksis om at få en mere målrettet bi-
stand til at udvikle egen praksis (vha. en forudgående kortlægning af patientpopulation og ydelses-
mønster eller vha. et forudgående interview med praksis). En sådan fremgangsmåde ville ikke kun-
ne være gennemført inden for den økonomiske ramme, som Vestegnsprojektet har haft til rådighed 
til PUK-funktionen. Man må dog forvente, at jo grundigere en forberedelse af det enkelte besøg, des 
større udbytte. (Jeg skal igen gøre opmærksom på, at PUK-funktionen oprindeligt var dimensioneret 
til 3 besøg i hver praksis, og at nogle af de ønsker, som nogle praksis har nævnt i interviewet, ville 
kunne være taget hånd om i de opfølgende besøg).  
 
Ønsket om PUKer fra solopraksis og PUK-sygeplejersker må kunne imødekommes ved etablerin-
gen af et større facilitatorkorps. Eller ønsket kan ”imødekommes”, ved at facilitatorerne er opgrade-
rede til at have et indgående kendskab til erfaringer med praksisudvikling i mange og forskelligar-

tede klinikker. 
 
Ønsket om mere konkret demonstration af redskaber og programmer (fx diagnosekodning) kan del-
vis håndteres gennem opfølgende besøg. Det kan dog være et problem, at konsulenten skal have 
indgående kendskab til alle de lægesystemer, som findes i almen praksis. Dette ville kræve en stor 
efteruddannelses- opgraderingsindsats for facilitatorerne. Af mulige genveje til at imødekomme 
ønsket kan man tænke: 1) I det omtalte facilitatorkorps skal der være repræsenteret læger med ind-
gående kendskab (fra egen praksis eller anderswo) til de lægesystemer, som de besøgte praksis bru-
ger. 2) Der skal være kurser tæt på (i tid og rum), som PUKerne kan henvise til.  
 
Hvilke problemer og spørgsmål er påtrængende i almen praksis i forhold til forløbspro-
grammerne? 

Dette spørgsmål er svært at svare på, fordi besøgene ikke kom så meget ind på forløbsprogrammer-
ne, eller på almen praksis rolle i dem, eller på almen praksis’ samarbejde med kommuner og hospi-
taler. Ikke desto mindre er der spredt rundt omkring i datamaterialet fra denne undersøgelse en ræk-
ke vink.  
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En af beklagelserne derude i praksis er, at det er bøvlet med den henvisningsblanket, som ikke kan 
sendes elektronisk. (En af de besøgte praksis fortalte, at de derfor bare sagde til patienten, at der er 
kommet noget nyt og spændende, og nu skal du se her, dér er et telefonnummer, som du selv kan 
ringe til).  
 
Et andet problem er efter min vurdering, at praksis’ kendskab til tilbuddene på hospitalerne og i 
kommunerne ikke er tilstrækkeligt til, at de som læger kan se, hvilken fordel de selv eller patienten 
kan få af disse tilbud. Ligeledes kan det begrænsede kendskab gøre det svært for dem at motivere 
patienterne. 
 
Derefter er det et problem, at der er ventetider på disse tilbud (patientskoler mv.). Nogle af de inter-
viewede læger har talt om ventetider på flere måneder op til halve år. Dette er demotiverende for 
patienterne – og for lægerne. 
 
Hvordan passer besøgene til implementering af forløbsprogrammerne? 

Så vidt de oprindelige evalueringsspørgsmål. Det overordnede spørgsmål, som har tegnet sig tydeli-
gere og tydeligere, efterhånden som denne evaluering er skredet frem, er, om PUK-besøgene har 
bidraget til at implementere forløbsprogrammer.  
 
Både hos de besøgte og hos besøgerne var der en del usikkerhed om, hvad formålet med besøget 
var. Besøgerne/konsulenterne havde som baggrundsviden, at Vestegnsprojektet i sit oprindelige 
udgangspunkt og idégrundlag fra dengang, det blev udtænkt, havde løsning af rekrutteringsproble-
mer på Vestegnen som et vigtigt punkt. Derfor snakkede man på et tidspunkt om, at man for at gøre 
området attraktivt for yngre læger skulle forsøge at inddrage personalet mere i behandlingsarbejdet. 
Dette har så tilsyneladende bidraget til, at arbejdsdeling og interne arbejdsgange fylder så relativt 
meget i PUKernes værktøjskasse. Og ikke fordi øget arbejdsdeling er den direkte vej til implemen-
tering af forløbsprogrammer.  
 
Det er jo tydeligt, at når PUKerne i deres besøg har fokuseret snævert på almen praksis’ interne 
arbejdsgange/arbejdsdeling/andre kvalitetsforbedrende tiltag ved behandlingen af kronikere, så har 
der kun været sparsom tid til at berøre de øvrige dele i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes – 
og med ’de øvrige dele’ mener jeg kommunernes bidrag og tilbud, hospitalernes ditto, og ikke 
mindst samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og hospitalerne. Det blev nævnt, at kommu-
nerne har forskellige tilbud, og at der er en henvisningsblanket, som ”forhåbentlig snart bliver elek-
tronisk”, og som praksis kan bruge til at henvise til kommunerne. Men det blev kun overfladisk 
berørt, hvad de enkelte tilbud kunne give den enkelte patient. Samarbejdet og koordineringen mel-
lem hospitalet og kommunerne samt samarbejdet og koordineringen mellem praksis og hospitalerne 
nævntes nærmest kun en passant og i bisætninger. 
 
Et andet element fra den ”officielle” beskrivelse af forløbsprogrammer, som ikke blev dyrket under 
praksisbesøgene, er den praktiserende læges rolle som tovholder. I en pjece, som angiveligt hen-
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vender sig til patienter, til beslutningstagere og til dem, der møder og arbejder med kroniske patien-
ter,5 står der bl.a.: 

”Det er patientens egen læge, der er tovholder under hele forløbet. Tovholderen skal vurdere pa-
tientens helbred undervejs og sørge for, at behandlingen hele tiden passer til det behov, patien-
ten har.” (Min fremhævning, TT). 

 
Praksisudviklingskonsulenterne kom på intet tidspunkt ind på indholdet i og forvaltningen af denne 
tovholderfunktion – og praktiserende læger eller personale nævnte det heller ikke. Det nærmeste 
man kom det, var vel den overfladiske præsentation af stratificering af patienterne i tre risikoni-
veauer og en tilpasset gradueret indsats i forskellige behandlingsregi. Men hvilken rolle den prakti-
serende læge helt konkret skal varetage som tovholder (og koordinator af behandlingsforløb?) under 

hele forløbet, og hvordan dette skal muliggøres, er næppe så tydeligt formuleret noget sted, at det 
overhovedet lader sig gøre at beskrive. Set i det lys kan det ikke undre, at praksisudviklingskonsu-
lenterne ikke kom nærmere ind på det.  
 
Måske burde dette i det hele taget være en anledning til at spørge, hvordan forløbsprogrammer 
bedst kan implementeres. Og hvilken rolle har praksisudviklingsbesøg i denne opgave?  
- Er praksisudvikling en (nødvendig eller tilstrækkelig) løftestang for implementering af forløbs-
programmer?  
- Eller kan implementering af forløbsprogrammer være en løftestang for praksisudvikling?  
- Hvordan skal implementeringsaktiviteter, herunder eventuelt praksisudviklingsbesøg, koordineres 
med hinanden for at opnå det bedste og hurtigste resultat inden for de givne ressourcer? 
 

Anbefalinger 
Denne evaluering giver anledning til en række anbefalinger til dem, der skal planlægge en praksis-
udviklingskonsulentfunktion / facilitatorordning – eller være aktører i den – og til dem, der ønsker 
at implementere forløbsprogrammer for kroniske sygdomme i almen praksis. Det giver ikke mening 
her at skelne mellem begreberne praksisudviklingskonsulent og facilitator, og for nemheds skyld 
bruges nedenfor betegnelsen facilitator.6 
 
Uddannelse af facilitatorer, supervision, coaching 
Det anbefales, at facilitatorerne får en grundig uddannelse inden for begge de to roller, som de skal 
varetage: facilitatorrollen og ekspertrollen.  
 
Facilitatorrolen: Praksisbesøgeren skal ikke bare være én, der formidler faktuel viden, men også én 
der skal igangsætte og styre refleksionsprocesser og have et veludviklet gehør for kommunikations-
processer. Facilitatorerne skal kvalitetsudvikle varetagelsen af denne rolle gennem adgang til super-
vision og coaching.  

                                                 
5 Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden (August 2009). Et tilbud der 
passer: Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb. 
6 Region Hovedstaden anvender begrebet facilitator i forbindelse med dens program for implementering af 
forløbsprogrammer.  
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Ekspertrollen: Facilitatorerne skal helst kunne honorere mange forskelligartede ønsker af faglig 
karakter i forbindelse med deres praksisbesøg. Det anbefales derfor, at facilitatorerne løbende op-
graderes på ekspertrollen gennem efteruddannelse, så de har opdateret viden og et bredt arsenal af 
redskaber og tilbud.  
 
Differentieret facilitatorkorps 
Det anbefales, at der er et korps af facilitatorer med forskellig baggrund, alle dog med udgangs-
punkt i almen praksis (læger, personale, solopraksis, (større) kompagniskabspraksis; gerne også 
med forskellige lægesystemer).  
 
Alternativt, at facilitatorerne er grundigt indsatte i erfaringerne med praksisudvikling mm. i et stort 
antal forskelligartede klinikker. 
  
Netværk af facilitatorer 
Det anbefales, at det skabes rammer til at sikre, at facilitatorerne indgår i et netværk med hinanden 
(til inspiration, fælles forberedelser, koordinering, problemløsning).  
 
Præcisering af formål og rammer  
Det anbefales, at alle parter er vidende om formål og rammer.  
 
Facilitatorerne skal vide: Hvad er det, der overordnet skal opnås med faciliteringsaktiviteterne? 
Hvorfor? Hvordan? Hvad er det den enkelte praksis, jeg skal besøge, vil have ud af mødet? 
 
De besøgte praksis skal vide: Hvad kan vi få ud af mødet? Hvilke krav er der til os før mødet?  
 
Supplerende kurser og efteruddannelse for praksis  
Det anbefales, at der sideløbende med facilitatorbesøgene kører kurser tæt på (i tid og rum), som 
kan supplere facilitatorernes arbejde. Visse af de ydelser eller den viden, som praksis efterspørger i 
forbindelse med besøgene, og som facilitatoren ikke kan honorere, skal praksis kunne få i andre 
efteruddannelsesaktiviteter.  
 
Forvent et stort tidsforbrug til rekruttering af praksis og koordinering af datoer  
Alment praktiserende læger er travle folk, og meget kan uventet komme på tværs i kalenderen og 
møder blive aflyst.  
 
Ét besøg er ikke nok  
Det må forventes, at udbyttet af et facilitator-besøg vil øges gennem flere sammenhængende besøg. 
Opfølgende besøg giver mere tid til rådighed, og det muliggør en mere fokuseret forberedelse til de 
senere besøg, en byggen videre på praksis’ erfaringer og eventuelle problemer i den mellemliggen-
de tid osv. (Denne evaluering giver ikke baggrund for at anbefale hverken antal besøg eller interval-
lernes længde). 
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Overvej en ekstra gang, om praksisudvikling er den rette og eneste metode til at fremme im-
plementering af forløbsprogrammer 
Til sidst kan det anbefales, at man i det hele taget overvejer, hvilken rolle praksisudvikling kan/skal 
spille, når forløbsprogrammer skal implementeres. Og hvilken rolle skal facilitatorerne have? Hvad 
er succeskriterierne for deres praksisbesøg? 
  

•
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                                                                                                       Bilag A 

Praksisudviklingskonsulenternes bruttopulje af  

Power Point-slides, hvorfra de har valgt 

slides til deres besøg i de respektive praksis 
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