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 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 

 

 

1. Projektets titel: Tværsektoriel stuegang – fremtidens tværsektorielle forløb 
- Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team 

 

2. Baggrund og formål med 

projektet: 

I efteråret 2015 gennemførte Planlægningsområde Nord i Region Ho-

vedstaden en dybtgående analyse af 45 forløb, hvor borgere med plads 

på en kommunal midlertidig døgnplads (KMD-plads) var blevet genind-

lagt. Analysen afdækkede en gruppe af stærkt svækkede ældre borgere 

med svære medicinske problemstillinger, som oplevede utilstrækkelig 

koordination mellem sektorerne, der bl.a. betød uhensigtsmæssige gen-

indlæggelser og abrupte forløb. Én af konklusionerne fra analysen var, 

at det indenfor de nuværende organisatoriske rammer ikke er muligt at 

sikre gode sammenhængende pleje- og behandlingsforløb, for de svæk-

kede ældre medicinske borgere der udskrives til KMD-pladser. 

Der fremgår en nærmere beskrivelse af de tværsektorielle forløbsnære 

audits i bilag 1. 

 

I projekt ”Tværsektoriel stuegang” vil kommuner, hospital og almen 

praksis afprøve ny organisering og nye former for samarbejde, gennem 

bedre anvendelse og udvikling af kompetencer i sektorerne, der matcher 

de komplekse behov for behandling og pleje som de svageste ældre 

borgere har. 

 

Formålet med projektet ”Tværsektoriel stuegang” er; 

At udvikle en model for tværsektoriel stuegang og kompetenceudvikling, 

der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for bor-

gere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgn-

plads. Det skal skabe trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet 

med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 

 

3. Projektets overordnede 

mål og delmål: 

 

For beskrivelse af projektet se bilag 2. 

Forløbene, fra planlægning under indlæggelse til KMD-opholdet, skal 

tilrettelægges og udføres i et nyt tværsektorielt set-up, hvor kommuner, 

almen praksis og hospitalet organiserer sig omkring en fælles opgave-

løsning af pleje- og behandlingsforløb, der matcher målgruppens ønsker 

og behov.  

Borgeren er omdrejningspunktet i forløbet, hvilket kommer til udtryk i, 

at borger og pårørende bliver inddraget i planlægning og aftaler vedr. 

eget pleje-og behandlingsforløb. Borgerne skal opleve et trygt forløb 

med reel sammenhæng mellem sektorerne og at den relationelle koordi-

nering under den tværsektorielle stuegang udmønter sig i pleje- og be-

handlingsforløb af høj faglig kvalitet. 

 

Projektet har tre mål, der skal opnås samtidigt (en Triple Aim-ramme); 

 

1. Højnet sundhedstilstand for populationen   

Mål: At reducere sygdomme, følgevirkninger og komplikationer der op-

står som følge af længerevarende indlæggelse og sengeleje samt af 

mange sektorskift. Det sker ved: 

1a) At der lægges en fælles pleje- og behandlingsplan for det videre 

forløb, der er aftalt mellem hospital, kommune og almen praksis, 
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med mulighed for justering og opfølgning ved behov. 

 

1b) At personalet på KMD-pladserne kompetenceudvikles til at va-

retage de komplekse og sygdomsrelaterede problemstillinger som 

(multisyge) borgere har. 

 

Succeskriterie: At der er udviklet og afprøvet en eller flere modeller for 

tværsektoriel stuegang og kompetenceudvikling, som har bidraget til 

koordinerede og sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet, hvor 

følgevirkninger og eventuelle komplikationer reduceres. 

 

2. Bedre patientoplevet kvalitet  

Mål: At skabe tværsektorielle patientforløb af høj kvalitet med afsæt i 

borgerens ønsker for det videre forløb, som bidrager til: 

2a) Tryghed i forløbet for borgeren og de pårørende 

2b) At borgeren og de pårørende oplever sig inddraget i processen 

2c) At borgeren og de pårørende oplever at få den sundhedsfaglige 

hjælp de har behov for. 

 

Succeskriterie: At borgerne og de pårørende oplever tryghed og med-

inddragelse i det tværsektorielle forløb, som starter på hospitalet og 

slutter på KMD-pladsen.  

 

3. Reducerede eller fastholdte sundhedsomkostninger pr. person i popu-

lationen: 

Mål: At undgå unødvendige genindlæggelser af borgere fra KMD-

pladser. 

 

Succeskriterie: At genindlæggelser af borgere fra KMD-pladser reduce-

res med 30 %.  

(Ambitionsniveau for målopfyldelse bliver defineret i projektets op-

startsfase). 

4. Projektets indsatsområder: 

 

Projektet er et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, alle otte 

kommuner i planlægningsområdet og almen praksis. 

 

Projektet opfylder følgende krav fra satspuljeopslaget; 

- Udvikling af eksisterende former for udgående funktioner fra syge-

hus 

o Via det udgående tværfaglige team til tværsektoriel stue-

gang 

- Forsøg med bedre adgang til mere specialiserede sygehuslægekom-

petencer for kommunerne og almen praksis 

o Via det udgående tværfaglige team til tværsektoriel stue-

gang 

- Kompetenceudvikling i (hjemme-)sygeplejen 

o Via kompetenceudvikling af sygeplejersker mfl. i primær-

sektor 

- Konkret samarbejde mellem et sygehus og et antal kommuner i sy-

gehusets optageområde og almen praksis omkring den gode udskri-

velse af borgere 

o Alle kommuner og almen praksis, samt planlægningsområ-

dets ene hospital, Nordsjællands Hospital deltager. 

- Tværfaglig undervisning i bl.a. sektorovergange 

o Kompetenceudvikling ved bl.a. den tværsektorielle stuegang 
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5. 

 

Projektets målgruppe(r): Målgruppen i den nye tværsektorielle stuegang er indlagte borgere, der 

udskrives til KMD-pladser. Det er svækkede ældre borgere med svære 

medicinske problemstillinger, og/eller borgere i ustabile og komplekse 

sygdomsforløb. Denne målgruppe har behov for fortsat observation, ple-

je og behandling efter udskrivelsen, hvis forværring i tilstanden og nye 

(gen-)indlæggelser skal forebygges.   

 

Målgruppen er kendetegnet ved høj alder og typisk flere af nedenståen-

de faktorer (afdækket ved den kvalitative audit i efteråret 2015): 

 Ældre +65 år. 

 Kronisk syg eller flere samtidige sygdomme (ko-morbiditet). 

 Nedsat funktionsevne fysisk og/eller kognitivt. 

 Begrænset egenomsorgskapacitet. 

 Multimedicinering (polyfarmaci). 

 Stort behov for kommunal hjælp og støtteforanstaltninger efter 

indlæggelse. 

 Gentagende indlæggelser/genindlæggelser 

 

Derudover har borgere, der visiteres til en KMD-plads ofte behov for én 

eller flere af følgende indsatser: 

 Pleje og omsorg hele døgnet. 

 Genoptræning for at genvinde funktionsniveau efter indlæggel-

sen, eller støtte og omsorg i livets sidste fase. 

 Afklaring af deres situation.  

 

I projektet om ny tværsektoriel stuegang er det primære fokus at etable-

re gode, sikre og sammenhængende forløb for borgere på midlertidige 

pladser. 

Undervejs i projektet, forventeligt efter 2. delevaluering, skal mulighe-

der for at udvide interventionen til også at omfatte en tværsektoriel 

stuegang for borgere i eget hjem afdækkes, bl.a. med henblik på mere 

optimal kapacitetsudnyttelse i primærsektor. 

 

Målgruppen omfatter borgere på de 8 kommuners i alt 231 KMD-

pladser.  

Det samlede antal forløb på KMD-pladserne i 2015 var på ca. 2400 bor-

gere. 

Det skal i projektets indledende fase afklares hvilke borgere fra KMD-

pladserne, der skal prioriteres til en tværsektoriel stuegang, men der vil 

for alle borgerne kunne forventes forbedrede KMD-forløb. 

6. Rekrutteringsstrategi: 

 

Rekruttering af borgere til den tværsektorielle stuegang sker qua visita-

tionen til KMD-pladserne.  

For en stor dels vedkommende vil rekrutteringen ske i forbindelse med 

en indlæggelse, hvor den kommunale visitation, på baggrund af hospi-

talspersonalets sundhedsfaglige vurdering af borgerens funktionsniveau, 

både fysisk og kognitivt, visiterer til en KMD-plads. 

Visitationen til KMD-pladserne er alene en kommunal opgave.  

 

I projektets indledende fase skal der udarbejdes et screenings-

/prioriteringsredskab, ift. hvilke problemstillinger/borgere, der skal 

drøftes på den tværsektorielle stuegang. Det skal undersøges om den 

kommunale triage, der er implementeret i en stor del af kommunerne i 

Nordsjælland kan anvendes til den prioritering. 
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Prioriteringsredskabet skal være et redskab for KMD-sygeplejerskerne 

til at vælge de borgere, der skal have en tværsektoriel stuegang, eksem-

pelvis fordi de har behov for udredning, diagnostik, afklaring el. lign, 

hvor egen læge hhv hospitalets udgående team kan bidrage til at sikre et 

forbedret forløb.  

7. Sikring af relevante kom-

petencer hos de involvere-

de aktører: 

Beskrives i punkt 8 nedenfor under indsatsen omkring kompetenceud-

vikling. 

8. Aktiviteter og metoder: 

 

Projektets omdrejningspunkt er en ny tværfaglig og tværsektoriel stue-

gang, hvor et udgående team fra hospitalet, sygeplejersker fra KMD og 

egen læge mødes med borgeren og pårørende og gennemfører en stue-

gang, hvor det videre pleje- og behandlingsforløb planlægges.   

Forudsætningen for den nye tværsektorielle stuegang er to tæt koblede 

centrale indsatser, samt en række understøttende aktiviteter. Projektets 

indsatser og aktiviteter udgør et samlet flow/forløb, der er gensidigt for-

bundne.  

Nedenfor fremgår en præcisering af projektets indsatser. For yderligere 

beskrivelse af projektets indsatser og aktiviteter henvises til bilag 2. 

1. Tværsektoriel stuegang 

Den tværsektorielle stuegang danner rammen om et fysisk møde mellem 

borger, det udgående team fra hospitalet, kommune og egen læge. Ved 

den tværsektorielle stuegang er det fælles afsæt den enkelte borgers 

livssituation og forventninger, der er styrende for de aftaler der laves om 

forløbet, både ift pleje og behandling.  

Den tværsektorielle stuegangs berettigelse er forløb der forudsætter 

hospitalets og evt egen læges deltagelse, fx hvor der er behov for udred-

ning, diagnostik, afklaring eller en ny plan, for at borgeren kan få et 

godt KMD-forløb.  

 

Det er den samtidige tilstedeværelse, den relationelle koordinering og 

den fælles beslutningstagen og plan om borgerens videre forløb, der er 

gevinsten. Projektet skal skabe viden om hvilke sundhedsfaglige aktører 

der skal være med for at opnå den forventede gevinst, og derfor vil der i 

projektperioden blive testet flere modeller for den tværsektorielle stue-

gang, hvor sammensætningen af det udgående team fra hospitalet varie-

rer, fx hvilken faglighed der kan supplere hospitalets læge og sygeple-

jerske i det udgående team (bioanalytiker, farmaceut m.m.). 

Den viden der genereres skal bidrage til at vurdere om det er en faglig 

og økonomisk bæredygtig model, der kan overgå til drift efter projekt-

periodens afslutning.  

 

Det vil også blive afprøvet om og hvordan telemedicinske løsninger kan 

bruges til den tværsektorielle stuegang, fx i form af opkobling til perso-

nale på hospitalet eller til praktiserende læge. 

 

KMD har ét ugentligt besøg af det udgående team i hver kommune, af 

½ dags varighed, hvor den tværsektorielle stuegang finder sted. Der vil 

være nogle borgere, der i løbet af ugen har behov for en korrigering af 

pleje- og behandlingsplanen, og der er derfor mulighed for hver morgen 

at gennemføre en ”akut telefonisk/telemedicinsk stuegang” med henblik 
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på at korrigere en aftalt plan, så borgeren ikke bliver genindlagt unødigt.  

 

2. Kompetenceudvikling 

1) Det andet centrale element i projektet er kompetenceudviklingen af 

sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter m.fl. på KMD-pladserne 

ift. at kunne varetage de sygeplejefaglige opgaver, der særligt knytter 

sig til den særligt observationskrævende ældre medicinske patient.  

2) Formålet er at sikre sygeplejersker m.fl. på KMD-pladser kliniske og 

kommunikative færdigheder/redskaber der bidrager til en styrkelse af 

den sygeplejefaglige kvalitet.  

 

Udover at sikre at KMD-personalet kan varetage sygeplejeopgaver ift. 

borgere med komplekse problemstillinger, skal opkvalificeringen af vi-

den og kompetencer blandt personalet på KMD-pladser understøtte; 

 Styrkelse af den relationelle koordinering under den tværsekto-

rielle stuegang herunder, at KMD-personalet aktivt indgår i 

drøftelserne 

 Fastholdelse af borgeren i et stabilt pleje- og behandlingsforløb 

på baggrund af den fastlagte plan. 

 

Strategien for kompetenceudviklingen udgøres af tre forskellige læ-

ringscyklusser, der supplerer hinanden: 

1. Strategisk kompetenceudvikling i form af uddannelse og kurser, 

bestilt af projektets styregruppe. Fokus er på at skabe så ensar-

tede forudsætninger, kompetencer og arbejdsgange som muligt, 

på tværs af de 8 kommuner, for at opnå størst udbytte af den 

tværsektorielle stuegang. 

Der vil være fokus på at sikre ledelsesinvolvering i tilrettelæg-

gelsen af kompetenceudviklingen på strategisk niveau, som er 

helt afgørende for gennemførelse og forankring efterfølgende. 

 

Der er i Region Hovedstaden flere muligheder for at få designet 

kompetenceudviklingsforløb, bl.a. regionens Center for HR, der 

har udviklet et forløb om sygepleje for den særligt observati-

onskrævende patient/borger, der vil kunne tilpasses til projektet. 

Center for HR har stor erfaring med praksisnær kompetenceud-

vikling, der har fokus på borgerens situation. 

Derudover tilbyder Nordsjællands Hospital skræddersyede sy-

geplejefaglige kurser i egen simulationsenhed mhp træning af 

konkrete færdigheder. Der er gennem 2014 og 2015 udbudt kur-

ser til bl.a. kommunernes akutteams, og der er basis for videre-

udvikling af de kurser. 

 

2. Den ugentlige tværsektorielle stuegangsfunktion som kompe-

tenceudvikling på taktisk niveau giver en vigtig og fleksibel læ-

ring med udgangspunkt i konkrete borgeres pleje- og behand-

lingsbehov, hvor kompetenceudviklingen sker gennem tæt dia-

log og faglig sparring blandt teamet under stuegang. 

 

3. Dialog og sparring med kolleger og det udgående team fra 

Nordsjællands Hospital, hvor den faglige sparring og læringen 

er forankret i konkrete problematikker for den enkelte borger. 

Læringen foregår her på et operationelt plan.  

Den operationelle læring kan suppleres med eksempelvis bed-
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side undervisning og følgeordninger, både på tværs af sektorer 

og på tværs af kommuner. 

 

I opstartsfasen af projektet skal der laves en kortlægning af, hvilke fag-

lige komponenter, der skal indgå i kompetenceudviklingen og hvordan 

kompetenceudviklingen skal tilrettelægges for de forskellige faggrup-

per.   

 

Supplerende til den tværsektorielle stuegang med kompetenceudviklin-

gen og det udgående team er der nogle nødvendige understøttende akti-

viteter, der indgår i projektet; 

 

Forbedrede udskrivelsesforløb til de midlertidige pladser  

For at opnå bedst mulig sammenhæng i de tværsektorielle forløb på de 

midlertidige pladser i kommunerne er det en forudsætning, at der sker 

en kvalificering af udskrivelsen fra hospitalet, hvor fokus er på at indle-

de udskrivelsen og forberede overgangen til de midlertidige pladser tid-

ligt under indlæggelsen. 

Udskrivelsen skal kvalificeres med henblik på at formidle informationer 

om indlæggelsesforløbet fra den udskrivende afdeling til KMD, samt 

planlægning af pleje- og behandlingsforløbet for de første dage på 

KMD, indtil der afholdes tværsektoriel stuegang i den pågældende 

kommune.  

Udskrivelsesforløbet frem mod KMD skal forberedes i samarbejde mel-

lem borger og pårørende, den kommunale visitation og KMD-

sygeplejersken og den udskrivende afdeling.  

 

Test af tværsektoriel kapacitetskonference 

Flow og kapacitet ift. de kommunale midlertidige pladser er en fælles 

udfordring i det tværsektorielle felt, som både kommuner og hospitaler i 

planlægningsområde Nord har som et fast udviklingspunkt. 

I forbindelse med at udvikle det tværsektorielle samarbejde om forløbe-

ne på de midlertidige pladser, er det oplagt at teste om og hvordan flo-

wet til og fra de midlertidige pladser kan styrkes mhp bedre planlæg-

ning og aftale om udskrivelser. 

 

Projektets metoder 

Det er centralt for projektets parter, at der kontinuerligt bliver fulgt op 

på, hvordan indsatser virker ift ønskede succeskriterier. 

Projektet vil derfor i videst mulig omfang benytte forbedringsmetoden, 

kendt fra Patientsikkert Sygehus, ift. vurdering af projektets værktøjer 

og modeller.  

Forudsætningen er dermed datadrevet ledelse, hvor styregruppen kan 

monitorere de enkelte aktiviteter i projektperioden. Metoden er særlig 

effektfuld ift. at sikre en kontinuerlig fremdrift ift. de forbedringer der 

ønskes opnået. Metoden er derudover virkningsfuld ift. på et tidligt tid-

punkt at afdække interventioner/indsatser, der ikke har den ønskede ef-

fet, og derfor skal tilpasses og testes igen, alternativt stoppes, da målop-

fyldelse er vigtigst, fremfor at afvente en tre-årig projektperiode og den 

efterfølgende evaluering, for at få afklaret interventionernes berettigel-

se. 

 

Nordsjællands Hospital har gennem sin deltagelse i Patientsikkert syge-

hus opnået god erfaring med at arbejde med forbedringsmodellen, og 
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metoden har været anvendt i mindre skala i et enkelt tværsektorielt sam-

arbejde. 

9. 

 

 

Inddragelse af bor-

ger/patient- og pårørende-

perspektiv: 

 

Som udgangspunkt er borgeren med i den tværsektorielle stuegang og i 

planlægning og aftaler omkring eget forløb på de midlertidige pladser.  

 

Borger- og pårørendeinddragelse er centralt i projektet for at sikre, at de 

midlertidige forløb matcher målgruppens behov og ønsker til ophold på 

kommunale KMD-pladser. 

 

Projektet vil derfor også sikre inddragelse i projektets styring og udvik-

ling på organisatorisk niveau; borgerrepræsentanter og/eller pårørende 

skal være repræsenteret i styregruppen og referencegruppen for projek-

tet. Dermed får borgere/pårørende indflydelse på beslutninger om ind-

satser, fremdrift og udvikling af indsatserne. 

Borgere og pårørende vil også blive inviteret ind i arbejdsgrupper, sær-

ligt i de grupper hvor der defineres redskaber og rammer for udvikling 

af kvalitetsindsatser.  

Der skal indledningsvis i projektet aftales en strategi for rekruttering af 

borgere til projektet på organisatorisk niveau. 

 

Projektets ene af tre mål handler om patient- /borgeroplevet kvalitet, og 

der vil løbende blive gennemført opfølgning på borgernes og de pårø-

rendes oplevelse af forløbet, herunder om de har været trygge, følt sig 

inddraget samt oplever at have fået den nødvendige sundhedsfaglige 

hjælp, de har behov for. 

 

10. Projektets bidrag til øget 

sammenhæng og samar-

bejde: 

  

Der er gode erfaringer med tværsektorielt projektsamarbejde mellem 

Nordsjællands Hospital og de 8 kommuner i optageområdet, fx projektet 

om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i 2010-2012, hvor 

den kommunale triagering til tidlig opsporing og indsats blev opfundet 

og udviklet. Tidligere tværsektorielle projektsamarbejder har været ka-

rakteriseret ved fremdrift, engagement og villighed for at forpligte hin-

anden. 

 

Metoden med tværsektoriel stuegang understøtter at sundhedsprofessio-

nelle fra hospitalssektoren, den kommunale sektor samt læger fra almen 

praksis mødes fysisk og i fællesskab aftaler pleje- og behandlingsmæs-

sige indsatser på konkrete forløb.  

 

Indsatsen er inspireret af Dag Noréns segmenteringsmodel, hvor kom-

pleksiteten i borgerens sygdomstilstand afgør hvordan de relevante 

sundhedsaktører samarbejder. 

For gruppen af de svært syge og kronisk ustabile ældre medicinske pati-

enter er der behov for at involverede aktører ”teamer op” om borgeren, 

og i fællesskab planlægger og aftaler forløbet (se bilag 2 for yderligere 

beskrivelse). 

Den tværsektorielle stuegang sætter de optimale rammer for at de rele-

vante aktører kan ”teame op” omkring borgeren og aftale de bedste for-

løb.  

 

Derudover vil det fysiske møde i den tværsektorielle stuegang, og den 

deraf følgende kendskab til hinanden, understøtte den relationelle koor-

dinering, der styrker samarbejdet på tværs af sektorer.  

11. Projektets arbejds- og an- Projektet baserer sig på allerede etablerede opgave- og ansvarsdeling i 
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svarsdeling og samarbejde, 

herunder kommunikation 

mellem region, kommuner 

og evt. almen praksis:  

det tværsektorielle felt. 

Der vil være behov for at afklare eller aftale snitflader mellem det udgå-

ende team og KMD-pladsen, såvel som mellem egen læge og hospitals-

lægen. 

 

Der vil i projektets indledende fase og i de første test være særligt fokus 

på at få afklaret gråzoner og snitflader i ansvar og opgaver, mhp at få 

skabt de bedste betingelser for forløbene på KMD-pladserne.  

Der vil til det formål blive udarbejdet fælles flow og tilhørende arbejds-

gangsbeskrivelser, med henblik på dels ansvar og opgavedeling, samt 

lige så væsentlig, ift. at sikre patientsikkerheden på tværs af overgange-

ne. 

 

Kommunikationen mellem KMD, egen læge og hospitaler vil være un-

derstøttet af Region Hovedstadens Kommunikationsaftale ved indlæg-

gelse og udskrivelse. Det skal i kvalificeringen af udskrivelsen afklares 

om den aftalen skal kvalificeres specifikt ift det fælles tværsektorielle 

KMD-forløb. 

 

12. Sammenhæng med eksi-

sterende tilbud: 

 

Den tværsektorielle stuegang kobler sig til allerede eksisterende tilbud i 

kommuner og region, idet platformen er KMD-pladser, hvor de sygeple-

jersker mfl. der skal kompetenceudvikles allerede arbejder. 

 

Det udgående team bliver organisatorisk placeret på en klinisk afdeling 

på Nordsjællands Hospital, hvor der er metodiske og/eller faglige fæl-

lesskaber ift. målgruppen eller en udgående funktion.  

 

De praktiserende læger indgår i projektet gennem anvendelse af §2-

aftalen om opfølgende hjemmebesøg. 

 

Visitationen til KMD-pladserne bibeholdes i de kommunale visitationer. 

 

13. Projektets implementering 

efter projektperioden: 

 

Der skal løbende i projektet tages stilling til indsatserne ift. målopfyl-

delse, mhp at kunne foretage en vurdering ved projektslutning om fast-

holdelse af indsatserne. 

Der vil være fokus på at udvikle økonomiske, organisatoriske og faglige 

bæredygtige indsatser, der kan fortsættes i en form som kommuner, al-

men praksis og hospital kan forpligte sig på.  

 

Der er aftalt en model for fastholdelse af kompetenceudviklingen un-

dervejs og efter projektet, hvor der udpeges en tovholder fra hver kom-

mune i enten Hjemmeplejen/KMD-pladser/akutteam. Tovholderen skal 

i samarbejde med den relevante leder i den pågældende kommune fast-

holde blikket for kompetenceudvikling på baggrund af projektets resul-

tater. Der etableres et netværk, hvor tovholderne fra de involverede 

kommuner får mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, også efter 

projektets ophør.  

 

14. Dokumentation og afrap-

portering: 

 

Projektets resultater skal opsamles og dokumenteres undervejs i den tre-

årige periode, gennem løbende monitorering og opfølgning på de data, 

som bliver indsamlet i testene af interventionerne, jf valg af forbed-

ringsmetoden. 

 

Den løbende monitorering skal sikre, at justeringer og ændringer i pro-



 

9 

 

jektets indsatser, særligt vedr den tværsektorielle stuegang, sker på et 

fagligt og kvalificeret grundlag og i overensstemmelse med projektets 

formål, mål og succeskriterier. 

 

Projektets 8 kommuner har variationer i dels deres midlertidige tilbud, 

dels ift. visitation til KMD-pladserne, og dels ift. varighed og tilstede-

værende kompetencer. 

De variationer og de deraf afledte variationer i gevinster skal følges og 

samles op, til inspiration for andre kommuner, hospitaler og praktise-

rende læger, der kunne være interesserede i at følge projektet.  

 

Der er lagt op til en monitorerings- og evalueringsmodel som består af 

to dele: 

- Model for løbende monitorering og tilpasning, qua forbed-

ringsmodellen 

- Model for evaluering (udvikles endeligt sammen med ekstern 

evaluator) 

 

I bilag 3 fremgår en nærmere beskrivelse af, hvordan der løbende vil ar-

bejdes med monitorering/evaluering og tilpasning af projektet. Det vil 

præciseret ved projektstart. 

 

Afslutningsvis vil der blive lavet en erfaringsopsamling, der puljer pro-

jektets konkrete erfaringer mhp at sikre videndeling på tværs, både for 

involverede og andre. 

Erfaringsopsamlingen vil blive gjort tilgængelig på hospitalets og kom-

munernes hjemmesider, samt andre relevante fora.  

 

15. Formidling og kommuni-

kation: 

 

I projektets opstartsfase skal der udarbejdes en kommunikationsstrategi, 

der skal sikre fremdrift i og ejerskab til projektet, såvel som løbende 

formidling af projektets erfaringer til relevante aktører.  

Kommunikationsstrategien skal udarbejdes for den interne kommunika-

tion mellem styregruppe, arbejdsgrupper, projektansatte, referencegrup-

pe samt Samordningsudvalget, samt for eksterne interessenter; 

 

o Borgere 

o Ansatte på hospital og KMD-pladser samt øvrige ansatte 

o Ledere, politikkere og almen praksis i kommuner og region 

o Vidensdeling til øvrige kommuner/regioner/praktiserende læger 

som ikke har deltaget i projektet.  

 

For at skabe vidensdeling på tværs af regioner og kommuner, vil pro-

jektledelsen desuden stå til rådighed ift. at formidle projektmodellen og 

de overordnede resultater på seminarer, konferencer etc. 

 

16. Projektets organisering og 

bemanding, herunder le-

delsesmæssig forankring: 

 

I planlægningsområde Nord omkring Nordsjællands hospital er for-

mandskaber i tværsektorielle projekter og fora altid tværsektorielle, så 

der er både en kommunal og en regional formand. Den model vil også 

blive anvendt i nærværende projekt, i samtlige fora. 

 

De mange involverede aktører taget i betragtning er det væsentligt at der 

etableres en stærk projektorganisering, der kan sikre lokal forankring og 

fremdrift, samt relevant beslutningskraft til hurtig korrigering af projek-

tet.  



 

10 

 

 

Projektejer: Der udpeges 2 projektejere, én kommunal og én regional 

på chef/direktørniveau. 

 

Projektledelse (1 projektleder og 1 projektmedarbejder). For at 

styrke projektledelsen på tværs af sektorer ansættes projektleder og pro-

jektmedarbejder i hver sin sektor. Projektlederen forankres hos den 

kommunale projektejer Helsingør Kommune og der ansættes en pro-

jektmedarbejder, med forankring på Nordsjællands Hospital.  

 

Styregruppe: Udgøres af én kommunal repræsentant fra hver kommu-

ne, to repræsentanter fra Nordsjællands hospital, to repræsentanter fra 

almen praksis, to borgere samt projektlederen og projektmedarbejderen. 

Det er en forudsætning, at deltagerne i styregruppen har mandat til, at 

der allerede på mødet kan træffes de nødvendige beslutninger i projek-

tet. Styregruppen har det overordnede strategiske projektansvar og er 

ansvarlig for at sikre fremdrift i projektet. 

 

Arbejdsgrupper:  
Arbejdsgruppen vedr. tværsektoriel stuegang og samarbejde: 

Der udpeges én projekttovholder/projektmedarbejder fra hver kommune 

og hospital, som i samarbejde med projektledelsen er ansvarlige for den 

lokale fremdrift og implementering. Arbejdsgruppen skal kvalificere og 

udvikle projektets indsatser omkring tværsektoriel stuegang og samar-

bejde/koordinering af indsatsen parterne imellem, samt kvalificere og 

videregive relevant information til styregruppen.  

  

Derudover nedsættes to mindre arbejdsgrupper Arbejdsgruppe vedr. 

kompetenceudvikling og Arbejdsgruppe vedr. data der skal kvalificere 

kompetenceudvikling hhv understøtte indsamling af data ift. monitore-

ring og evaluering af projekts indsatser.   

 

Referencegruppe: For at styrke brugerinddragelse i projektet nedsættes 

en referencegruppe bestående af 4-6 borgere/pårørende, som løbende 

bidrager med viden, inputs og erfaringer under projektet.  

 

Ved projektstart udarbejdes en organisering ift. ledelsesniveau, roller og 

ansvarsområder gennem udarbejdelse af kommissorier, stillingsbeskri-

velse mm.  

 

Der fremgår et organisationsdiagram i bilag 4. 

 

17. Tids- og projektplan: 

 

Projektet forventes igangsat: 1/9-2016  

og afsluttet: 31/12-2019 

 

Af bilag 5 fremgår der et diagram over tids- og projektplan.  

 

 


