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Nyt netværk skal styrke vidensdeling og kvalitetsudvikling i almen praksis  
 

Aalborg, den 8 november 2021: Netværk for viden og kompetencer i almen praksis, VID, er et nyt nationalt initiativ, 
som har til formål at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling samt evaluere 
implementeringsindsatser i almen praksis. Netværket er et 3-årigt projekt, baseret på et samarbejde mellem de fire 
forskningsenheder for almen praksis i København, Odense, Aarhus samt Aalborg og skal samarbejde med bl.a. de 
fem regionale kvalitetsenheder for almen praksis, bidrage til en styrket vidensdeling og implementering i almen 
praksis.   
  
 

 
Netværkets arbejde har et bredt fokus på rettidig opmærksomhed på og håndtering af symptomer, diagnosticering, 
behandling, rehabilitering og palliation for patienter med kroniske lidelser, men også på kræft, således at indsatsen vil have 
relevans for mange patientgrupper og derved også være bredt anvendelig i almen praksis.   
  
Formand for VID, Professor, ph.d., praktiserende læge, Janus Laust Thomsen siger: ”VID skal være det fælles omdrejningspunkt 
i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det almenmedicinske speciale. Der vil være et bredt fokus på samarbejde gennem 
de gode strukturerer, der eksisterer omkring forsknings-, efteruddannelses- og kvalitetsudviklingsmiljøerne. Sammen skal vi 
bidrage til at lukke kløften mellem forskning og praksis til fordel for patienterne.”  
  
Understøttelsen af systematisk vidensdeling vil stile mod tiltag både på nationalt og regionalt niveau samt til de enkelte læger 
og praksis og igennem flere former for tiltag, såsom undervisningstilbud, klyngepakker, vejledninger, praksisbesøg og kliniske 
audits.   
  
VID’s indsatser vil beskæftige sig med følgende temaer: 1) rettidig opsporing af alvorlig sygdom, 2) almen praksis rolle i forløbet 
efter behandling for en livstruende sygdom, herunder opmærksomhed på senfølger samt, 3) hvordan almen praksis kan 
bidrage til at reducere ulighed i sundhed.   
 
Kræftens Bekæmpelse støtter initiativet med op til 10 mio. kr. over en periode på tre år. Administrerende direktør Jesper 
Fisker, fra Kræftens Bekæmpelse, udtaler: ” Almen praksis er uhyre vigtig i patienternes forløb! Godt at området styrkes med 
nyt landsdækkende netværk, der skal understøtte de praktiserende læger med nyeste viden og værktøjer inden for 
kræftområdet og anden alvorlig sygdom. Jeg håber, at det vil styrke kvaliteten generelt og sikre en mere ensartet indsats i 
almen praksis. Det er vigtigt at patenterne får samme høje kvalitet i alle dele af kræftforløbet, uanset hvor i landet, man bor. 
Især er jeg glad for at se det stærke fokus på at nedbringe ulighed i sundhed, som er et voksende problem. 
  
VID lancerer ny rapport i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse  
Herudover vil VID vedligeholde og udvikle publikationen ’Kvalitet i almen praksis – viden og værktøjer til at styrke kvaliteten 
af kræftforløb i almen praksis’. Ud over at bidrage med viden om klinisk praksis i kræftforløb fra et almen praksis-
perspektiv bidrager rapporten også til at identificere mulige indsatsområder med udgangspunkt i forskellige kvalitetskoncep
ter, såsom lighed i sundhed, personcentrerede kliniske praksis og forskellige faser i et kræftforløb.  
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Fakta   
VID er et nyt nationalt netværk for viden og kompetencer i almen praksis, som har til formål at samle, omsætte og 
implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling samt evaluere implementeringsindsatser i almen praksis.  
 

VID er et 3-årigt projekt, baseret på et samarbejde mellem de fire forskningsenheder for almen praksis, og skal bl.a. i 
samarbejde med de fem regionale kvalitetsenheder for almen praksis bidrage til en styrket vidensdeling og implementering i 
almen praksis.   
 

Netværkets arbejde tager udgangspunkt i kræftsygdom, men med et bredt fokus på rettidig opsporing, diagnosticering, 
behandling, rehabilitering og palliation for patienter med kroniske lidelser, vil indsatsen have relevans for mange 
patientgrupper og derved også være bredt anvendelig for almen praksis.  
 

VID skal være det fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det almenmedicinske speciale i et 
stærkt samarbejde mellem forsknings-, efteruddannelses- og kvalitetsudviklingsmiljøerne.  
 

Understøttelsen af systematisk vidensdeling vil stile mod tiltag både på nationalt og regionalt niveau, samt til de enkelte læger 
og praksis og igennem flere former for tiltag, som undervisningstilbud, klyngepakker, vejledninger, praksisbesøg og kliniske 
audits.  
 

VID støttes af Kræftens Bekæmpelse med op til 10 mio. kr. over en periode på tre år.  
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