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Kommissorium for 
vidensnetværk  
for almen praksis  
 
 

Vidensnetværket  
 
Vidensnetværk for Almen Praksis er et 3-årigt 
projekt, baseret på formaliseret og 
forpligtende samarbejde mellem de fire 
forskningsenheder for almen praksis. 
Netværket består samlet set af forsknings-, 
kvalitetsudviklings- og 
efteruddannelsesorganisationer i almen 
praksis. Videns-netværket er et nationalt 
initiativ, som har til formål at samle, omsætte 
og implementere viden og værktøjer til 
kvalitetsudvikling samt evaluere 
implementeringsindsatser i almen praksis.   
 
Vidensnetværket skal, i samarbejde med de 
fem regionale kvalitetsenheder for almen 
praksis, bidrage til en styrket vidensdeling og 
implementering i almen praksis. Netværket 
skal være et fælles omdrejningspunkt i et 
stærkt implementeringsmiljø på tværs af det 
almenmedicinske speciale, de fire 
forskningsenheder og de regionale 
kvalitetsenheder.  
 

Fokus og finansiering  
 
Fokus ligger primært på kræftforløb, men 
tilgodeser også andre patientgrupper. Under-
støttelsen af systematisk vidensdeling vil stile  

mod tiltag både på nationalt niveau, regionalt 
samt til de enkelte læger og praksis og  
igennem flere former for tiltag, som 
undervisningstilbud, klyngepakker, 
vejledninger, praksisbesøg og kliniske audits.  
 
Målet er, at ressourcer i indsatsen primært 
anvendes til kræftområdet, men der er også 
fokus på generiske tiltag, som kommer almen 
praksis og alle patientgrupper til gode. Med et 
udgangs-punkt i kræftsygdom, men 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.  
 
Vidensnetværket forventes i løbet af 
bevillingsperioden at have indsatser inden for 
følgende overordnede temaer: 1) rettidig 
opsporing af alvorlig sygdom, 2) almen praksis 
rolle i forløbet efter behandling for en 
livstruende sygdom (herunder 
opmærksomhed på og håndtering af sen-
følger) samt 3) hvordan almen praksis kan 
bidrage til at reducere ulighed i sundhed. 
Herudover forventes netværket at 
vedligeholde og udvikle publikationen ’Kvalitet 
i almen praksis – viden og værktøjer til at 
styrke kvaliteten af kræftforløb i almen 
praksis’.  
 
Netværket etableres som en organisatorisk 
enhed med eget navn og logo og 
medfinansieres af Kræftens Bekæmpelse med 
op til 10 mio. kr. over tre år. Midler til 
netværket frigives årligt betinget af årlige 
handlingsplaner godkendt og evalueret af 
vidensnetværkets styregruppe. 
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Organisation 
 
Der etableres en styregruppe, en faglig 
følgegruppe, en brugergruppe samt en 
sekretariats-funktion.  
 
Se organisationsdiagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faglig følgegruppe 
 

Nationale / 
internationale 

eksperter, ekspert i 
organisation og 

ledelse. 
 

 
Vidensnetværk 

for 
 almen praksis 

 
 
 

Brugergruppe 
 

Repræsentanter for den 
'typiske' praktiserende læge, 
fx et menigt klyngemedlem. 

 
Patient repræsentanter 

 
 

Samarbejdspartnere 
 

KiAP 
Regionale Kvalitets- og 

efteruddannelsesenheder 
DSAM (Practicus og kliniske 

vejledninger) 
PLO Efteruddannelse 

Sundhed.dk 
Læge- og 

Patienthåndbogen 
MediBOX,  

Månedsskrift  for almen 
praksis 

 

Styregruppe (13 personer)  
 

4x FEAP 
5x Kvalitetsenheder 

1x PLO 
1x DSAM 

1x KB 
1x Danske Patienter 

 
 

Samarbejdspartnere 
 

Faglige medarbejdere og 
sekretariatsfunktion 

1x FEAP Aarhus 1x FEAP 
Aalborg 1x FEAP Odense 

2x FEAP København 
 

Eksempler på formidlingsarbejde: 
 

Formidl- 
ende 

publika- 
tioner 

 

Lokale, 
regionale 

og 
nationale 

kurser 

Kliniske 
vejled-
ninger 

Store 
praksisdag 

Lægedage Kvalitet 
projekter 

/ 
Klage-
pakker 

Audit 
projekter 

Praksis- 
besøg 



 

     Fyrkildevej 92   |   DK 9220 Aalborg   |    mail@vidap.dk     Side 4 

STYREGRUPPE 
 
Formål: Der nedsættes en styregruppe med 
det formål at sikre, at Vidensnetværk for 
Almen Praksis opfylder sit formål. 
Styregruppen er ansvarlig for opgaver, 
fremdrift og evaluering af net- værket. 
 
Styregruppen konstituerer sig årligt med en 
formand blandt forskningslederne. 
Formanden for styregruppen er overordnet 
ansvarlig for fremdrift i netværkets indsatser 
samt ansvarlig i for- hold til bevillingen fra 
Kræftens Bekæmpelse. Som udgangspunkt er 
formanden den forskningsleder, der er 
talsperson for forskningsenhederne det givne 
år. 
 
Sammensætning 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Odense - 1 repræsentant 
 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Aarhus - 1 repræsentant 
 
• Forskningsenheden for almen praksis, Kbh. 

- 1 repræsentant 
 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Aalborg - 1 repræsentant 
 
• Region Nordjylland, Nord-KAP - 1 

repræsentant 
 
• Region Midtjylland, MidtKraft - 1 

repræsentant 
 
• Region Syddanmark, SydKiP - 1 

repræsentant 

• Region Sjælland, KAP-S - 1 repræsentant 
 
• Region Hovedstaden, Enhed for Kvalitet i 

Sundhedsvæsenet/KAP-H - 1 repræsentant 
 
• PLO - 1 repræsentant 
 
• Dansk Selskab for Almen Medicin - 1 

repræsentant 
 
• Kræftens Bekæmpelse - 1 repræsentant 
 
• Danske Patienter - 1 repræsentant 
 
Opgaver 
• Godkende kommissorium for styregruppen 

samt efterfølgende væsentlige ændringer i 
kommissorium 

 
• Årligt definere målene for det kommende 

års arbejde, herunder hvilke temaer, der 
især bør være i fokus i forhold til 
vidensformidling samt formidlingsmetoder 
og målgrupper 

 
• Godkende årlige handlingsplaner for 

Vidensnetværk for Almen Praksis samt 
godkende større ændringer i planlagte 
aktiviteter 

 
• Ansvarlig for opgaver, fremdrift og 

evaluering af netværket 
 
• Vurdere forrige års resultater samt drøfte 

behov for eventuelle justeringer af 
indsatser og samarbejdet i 
vidensnetværket. Styregruppen skal i sine 
årlige rapporter til Kræftens Bekæmpelse 
beskrive, hvordan netværket arbejder med 
implementering af forskning/viden i praksis, 
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herunder eksempler på at dette er 
lykkedes 

 
• Ansvarlig for anvendelse af bevilling fra 

Kræftens Bekæmpelse 
 
• Understøtte samarbejdet på tværs af det 

almenmedicinske speciale, de fire 
forskningsenheder og de fem regionale 
kvalitetsenheder 

 
• Udbrede viden om Vidensnetværket og 

dets indsatser 
 

• Fastsætte rammerne for fælles 
 

• løbende evaluering, som følger 
delprojekter, monitorerer opnåelse af 
milepæle, vurderer leverancer og 
delresultater. En sådan evaluering giver 
input til at justere indsatsen om nødvendigt 

 
• afsluttende evaluering af netværket og 

rådgivning vedrørende fortsættelse af 
netværket 

 
Arbejdsform: 
• Styregruppen mødes halvårligt 
• Styregruppeformanden er kontaktled til 

sekretariatsfunktionen 
 

 
 
FORRETNINGSUDVALG 
 
Formål 
Forretningsudvalget understøtter netværkets 
drift. Styregruppens formand er ligeledes 
formand for forretningsudvalget. 

Sammensætning 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Odense – 1 repræsentant 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Aarhus – 1 repræsentant 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

København – 1 repræsentant 
• Forskningsenheden for almen praksis, 

Aalborg – 1 repræsentant 
 

Opgaver 
• Forberede styregruppemøder 

 
• Kvalificere dokumenter til 

styregruppemøder herunder dagsorden og 
handleplan 

 
• Træffe principbeslutninger i uopsættelige 

situationer mellem styregruppemøder 
 
Arbejdsform 
• Mødes forud for styregruppemøder 
 
• Forretningsudvalget kontaktes ved behov 
 
 

 
FAGLIG FØLGEGRUPPE 
 
Formål 
Der nedsættes en faglig følgegruppe 
bestående af nationale/internationale 
eksperter inden for kvalitetsudvikling i almen 
praksis, organisation og ledelse og 
implementeringsforskning. Den faglige 
følgegruppe skal bistå Vidensnetværk for 
Almen Praksis med rådgivning i forhold til 
indsatser og metoder til videns-spredning og -
implementering i almen praksis. Herudover 
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give input til en løbende monitorering af 
effekten af netværkets indsatser samt input til 
den fælles afsluttende evaluering af 
netværket. 
 

Sammensætning 
Den faglige følgegruppe vil bestå af 5-7 
eksperter, som er personligt udpeget af 
styregruppen. Styregruppen vil på sit første, 
konstituerende møde drøfte forslag til 
medlemmer af den faglige følgegruppe. 
 

Opgaver 
• Kvalificere gennemførelse og evaluering af 

Vidensnetværk for Almen Praksis 
(rådgivende funktion) 

• Rådgivning af Vidensnetværk for Almen 
Praksis 

 
Arbejdsform 
Den faglige følgegruppe mødes årligt med 
styregruppen og kan herudover kontaktes ad- 
hoc i forhold til løbende rådgivning af formand 
og sekretariatsfunktion 
 
 
BRUGERGRUPPE 
 
Formål 
Der nedsættes en brugergruppe bestående af 
repræsentanter for den 'typiske' 
praktiserende læge, fx et menigt 
klyngemedlem, samt patientrepræsentanter. 
Brugergruppen skal bistå Vidensnetværk for 
Almen Praksis med rådgivning i forhold til 
prioritering af indsatsområder og bedste 
metoder til videns-spredning og -
implementering i almen praksis set fra et 
bruger- perspektiv. 

Sammensætning 
Brugergruppen vil bestå af 6 brugere, hvoraf 3 
inviteres via KiAP og 3 inviteres via Danske 
Patienter. Patientrepræsentanterne skal som 
udgangspunkt repræsentere andre sygdoms- 
områder end kræft og andet område end 
styregruppens repræsentant fra Danske 
Patienter. 
 
Opgaver 
• Rådgivning af Vidensnetværk for Almen 

Praksis 
 
Arbejdsform 
Brugergruppen mødes årligt med 
styregruppen og kan herudover kontaktes ad-
hoc i forhold til løbende rådgivning af formand 
og sekretariatsfunktion 
 
 
FAGLIGE MEDARBEJDERE 
 
Formål 
De faglige medarbejdere står for de daglige 
aktiviteter i netværket og har en vigtig funktion 
for selvstændigt at udarbejde handleplaner og 
udføre de af styregruppen godkendte 
aktiviteter. De faglige medarbejdere er 
ansvarlige for kommunikation om og fra 
Vidensnetværk for Almen Praksis. Herudover 
skal de faglige medarbejdere 
sekretariatsbetjene formand, 
forretningsudvalg, styregruppe, den faglige 
følgegruppe samt brugergruppen. 
 
Sammensætning 
De fem faglige medarbejdere er ansat ved 
forskningsenhederne, men fagligt refererer de 
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til formanden for styregruppen, som er 
ansvarlig for funktionens drift og leverancer. 
 

Opgavebeskrivelse 
• Udarbejde kommissorium, årlige 

handleplaner og kommunikationsstrategi 
for Vidensnetværk for Almen Praksis 
 

• De faglige medarbejdere forventes 
selvstændigt at drive projektet og de 
godkendte indsatser fremad i det daglige 
arbejde 

 
• Foreslå løsninger/kursændring til 

formanden for styregruppen, hvis 
handleplanens aktiviteter afviger fra aftalte 
rammer 

 
• Udarbejde årlige budgetter for 

vidensnetværkets indsatser og sikre at 
indsatserne gennemføres til aftalt tid, 
kvalitet og ressourcer 

 
• Bidrage til at udbrede viden om 

Vidensnetværket og dets indsatser 
 
• Afholde eventuelle netværksmøder, 

temamøder og konferencer i løbet af 
projektperioden i tæt samarbejde med 
samarbejdspartnere 

 
• Opbygge hjemmeside om Vidensnetværk 

for Almen Praksis med formidling af viden 
og værktøjer samt viden om igangværende 
og afsluttede projekter 

 
• Fungere som sekretariat i forbindelse med 

afholdelse af møder i regi af Vidensnetværk 
for Almen Praksis 

• Sikre årlig statusrapport fra styregruppen 
til Kræftens Bekæmpelse 
 

• Sikre gennemførelse af en afsluttende 
evaluering af Vidensnetværk for Almen 
Praksis efter den tre-årige periode 

 

Arbejdsform 
• De faglige medarbejdere er repræsenteret 

ved alle møder i styregruppe, faglig 
følgegruppe og brugergruppe 

• De faglige medarbejdere forventes at have 
tæt samarbejdsrelation og som minimum 
gennemføre månedlige statusmøder til at 
sikre national koordinering og fremdrift 

• Sekretariatsfunktionen vil have løbende 
kontakt til Kræftens Bekæmpelse og de 
øvrige samarbejdspartnere 

 
 
DATA OG RETTIGHEDER 
 
Rettigheder til data og resultater, der 
genereres i forsknings- eller 
udviklingsprojekter, som indgår i 
Vidensnetværk for Almen Praksis, tilhører 
projektejer for det pågældende projekt. 
Rettigheder til publicering og offentliggørelse 
af resultater – herunder i videnskabelige 
værker og tidsskrifter – tilhører ligeledes 
projektejer. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
De faglige medarbejdere sikrer, at netværket 
etableres som en organisatorisk enhed med 
eget navn og logo(er), som ud over netværkets 
forankring i forskningsenhederne formidler 
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støtte fra Kræftens Bekæmpelse til drift af 
netværket. Det fælles logo skal anvendes i alle 
relevante sammenhænge. Dette omfatter alle 
kommunikationsmæssige og pressemæssige 
sammenhænge, inklusiv andre former for 
materiale og præsentationer, hvor 
Vidensnetværk for Almen Praksis omtales. 
Herudover er sekretariatsfunktionen ansvarlig 
for at opbygge en hjemmeside om 
Vidensnetværk for Almen Praksis med 
formidling af viden og værktøjer samt viden 
om igangværende og afsluttede projekter. 
 
 


