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1. INTRODUKTION  

VID – Netværk for viden og kompetencer i almen praksis, blev konstitueret på et styregruppemøde d. 
21. september 2021. På dette møde godkendte styregruppen de faglige medarbejderes udspil til en 
handleplan for projektår 1. Denne statusrapport har til formål at gøre status over VID’s første projektår. 
Rapporten beskriver projektorganiseringen af VID samt status for målene fremstillet i handleplanen for 
det første projektår. De opstillede delmål i handleplanen for projektår 1 er gennemførte, og med 
opstart af flere af de udvalgte initiativer, som var planlagt til år 2, er VID foran den lovede tidsplan.  

 

2. RAPPORTENS INDHOLD 

De faglige medarbejderes organisering af VID, inklusiv definition af mission og vision samt arbejde 
omkring synlighed, beskrives i rapportens første del. Status for målene i handleplanen gennemgås 
derefter. De 9 mål for projektår 1 er følgende: 

1. Etablere projektfora  
2. Etablere projektstyring  
3. Udvikle kommunikationsstrategi  
4. Afdækning af feltet  
5. Evalueringsdesign 
6. Udarbejde oversigt over lokale kvalitetsudviklingsinitiativer  
7. Plan for kommende indsatser  
8. Beskrive handlingsplan for 2. projektår 
9. Årlig statusrapport (beskrives ikke nedenfor) 

 

3. AFRAPPORTERING 
 

3.1. Projektorganisering 

VID er et nationalt initiativ, som har til formål at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til 
kvalitetsudvikling samt evaluere implementeringsindsatser i almen praksis.  

Visionen er at være et fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det 
almenmedicinske speciale, de fire forskningsenheder og de regionale kvalitetsenheder.  

Missionen for VID er 

At bygge bro mellem viden og praksis til gavn for patienterne 

Alle aktiviteter i VID hviler på dette formål og denne mission. VID tager afsæt i problemstillingen, at 
viden ofte ikke når ud til almen praksis og at omsætning af viden til daglig praksis ofte er udfordret, 
bl.a. pga. tidspres og manglende strukturer (1-4). VID vil arbejde med gensidig vidensdeling til og fra  
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almen praksis igennem udvalgte initiativer. Viden anses bredt og dækker således bl.a. viden, som 
udspringer af forskningsprojekter, kliniske erfaringer, erfaringer fra netværk og kvalitetsenhederne. 

På denne baggrund er organiseringen af VID’s aktiviteter defineret i 3 spor: 1) vidensopsamling, 2) 
transfer og 3) netværk, og med initiativer, sekretariat og kommunikation som gennemgående 
funktioner, se Figur 1.  

 
Figur 1: Organisering af VID 
 

Mission VID bygger bro mellem viden og praksis til gavn for patienterne 

Vision 
VID skal være et fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på 

tværs af det almenmedicinske speciale, de fire forskningsenheder og de regionale 
kvalitetsenheder 

    

Spor Vidensopsamling Transfer Netværk 

Formål 

VID afdækker eksisterende viden 
og vidensbehov om opsporing, 

opfølgning og ulighed i sundhed i 
almen praksis relevant for 

sektoren almen praksis, 
kvalitetsenheder, 

efteruddannelsesorganisationer 
samt forskningsenheder 

Relevante aktører i almen 
praksis, kvalitetsenheder, 

efteruddannelsesorganisationer 
samt forskningsenheder 

overfører viden til handling 
vedrørende almen medicin, 

kvalitetsudvikling og vidensbehov  

Relevante aktører i almen 
praksis, kvalitetsenheder, 

efteruddannelsesorganisationer 
samt forskningsenheder deler 

viden om almen medicin, 
kvalitetsudvikling og vidensbehov 

    

 VID’s initiativer 

    

Drift 

Sekretariat: Arrangere styregruppemøder, betjene forretningsudvalg, udarbejde statusrapporter og 
handleplaner, etablere og kommunikere med faglig følgegruppe og brugergrupper  

Kommunikation: Skabe visuel identitet (logo, skabeloner til materiale), etablere og drive hjemmeside, 
etablere og drive profiler på SoMe, udarbejde og drive kommunikationsstrategi, soft lancering, større 
lancering, skabe medieomtale ved relevante initiativer i aviser, tidsskrifter og SoMe 

 

Sporet vidensopsamling har til formål at afdække eksisterende viden og vidensbehov om opsporing, 
opfølgning og ulighed i sundhed i almen praksis relevant for sektoren almen praksis, kvalitetsenheder, 
efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder, og dette spor skal beskæftige sig med 
indsamling af viden om forskningsprojekter og kvalitetsprojekter mv. Sporet transfer har til formål at 
understøtte, at relevante aktører i almen praksis, kvalitetsenheder og efteruddannelsesorganisationer 
samt forskningsenheder overfører viden om almen medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov til 
handling. Endelig har sporet netværk til formål at understøtte, at relevante aktører i almen praksis, 
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kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder deler viden om almen 
medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov.  

Projektorganiseringen flugter med grundlæggende elementer i etablerede procesmodeller og 
rammeværk (5) fra implementeringslitteraturen som eksempelvis KTA (6), CFIR (7), PARIHS (8) og MRC’s 
framework for complex interventions  (9). 

 

For hvert arbejdsspor er der udviklet en programteori, som har til formål at understøtte systematisk 
opsamling af erfaringer i løbet af projektet, se bilag 1. Denne erfaringsopsamling vil føde ind i den 
løbende evaluering af initiativer og den endelige slutevaluering af VID. 

 

3.2. Synlighed 

Synlighed er et centralt begreb i VID’s arbejde og en forudsætning for at projektet lykkes. De faglige 
medarbejdere har dedikeret tid og ressourcer til at arbejde målrettet med at synliggøre VID blandt 
samarbejdspartnere. For at skabe synlighed eksternt har de faglige medarbejdere desuden:  

1) Tilmeldt sig ”Alliancen mod social ulighed i sundhed” 
2) Tilmeldt sig ”Netværk for implementering af komplekse interventioner” og deltaget i netværkets 

første arrangement (november 2021) 
3) Deltaget ved Lægedage (november 2021) 
4) Sagt ja til at afholde workshop på forskningsenhedernes Forskningsworkshop (maj 2022) 
5) Indsendt og accepteret abstract til DSKS’ årsmøde med en poster: “Transfer fra efteruddannelse 

til almen praksis” (januar 2022) 
6) Abstract accepteret til Nordisk Kongres med workshoppen: “Quality and research based best 

practice among your Nordic colleagues” (juni 2022) 
7) Abstract accepteret til Nordisk Kongres med posteren: “Transfer from ongoing education to 

everyday practice in The North Denmark Region” (juni 2022) 
8) Tilmeldt sig forskningsworkshoppen ”Retfærdig og lige behandling for alle – almen praksis’ rolle 

i et komplekst sundhedsvæsen” (september 2022) 

 

3.3. Status på mål for projektår 1 
 

3.3.1. Mål 1: Etablere projektfora 
 

Tabel 1: Medlemmer af VID’s faglige følgegruppe  
 

Navn Stilling Geografi Deltager med udgangspunkt i felt 

Dorte Jarbøl Professor, Forskningsenheden for almen praksis, 
Odense 

Odense Diagnostiske processer i almen 
praksis 
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Flemming Bro Lægekonsulent KiAP National Kvalitetsudvikling i almen praksis via 
kvalitetsklynger 

Camilla 
Hoffmann Merrild 

Lektor, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet Nordjylland Ulighed i sundhed 

Jette Thuesen Lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning Nyborg Rehabilitering og palliation 

Peter Vedsted Ledende regionslæge, Avannaa, Grønland Århus Kræft i almen praksis 

Joachim Nørmark Koordinator for Uddannelsesenheden, praktiserende 
læge 

Nordjylland Efteruddannelse i almen praksis 

Thomas Gorlén Praksiskonsulent for palliation Hovedstaden Samarbejdet mellem palliative 
afdelinger og almen praksis 

Rikke Pilegaard Praksiskonsulent for kræftområdet Midtjylland Indsats på kræftområdet i almen 
praksis 

Simon Nyvang 
Rasmussen 

Praksiskonsulent for kronisk sygdom Syddanmark Samarbejdet mellem en kronisk 
sygdom og almen praksis 

Berit Lassen Efteruddannelsesvejleder Sjælland Efteruddannelse i almen praksis 

Heidi Bøgelund 
Frederiksen 

Uddannelseskonsulent, PLO-e National Efteruddannelse i almen praksis 

Anthony Cuncliff National coordinator for almen praksis, McMillan Cancer 
Support 

UK Netværksarbejde 

 
En faglig følgegruppe er etableret med nedenstående medlemmer (Tabel 1). I etableringen af den 
faglige følgegruppe er repræsentanter både med forskningsperspektiv og kvalitetsudviklingsperspektiv 
prioriteret. Det første møde med den faglige følgegruppe er datosat og afholdes inden sommerferien 
2022. 
  
Brugergrupperne er under nedsættelse. Der stiles imod 3 patientrepræsentanter og 5 praktiserende 
læger. Brugergrupperne forventes at være etableret omkring 1. projektårs afslutning. 
 
 

3.3.2. Mål 2: Etablere projektstyring 

Interessent- og risikoanalyse  
VID’s faglige medarbejdere har udarbejdet en interessentanalyse for at identificere projektets centrale 
interessenter og interessenternes forventninger til projektet. Overordnet viser analysen, at der i denne 
indledende fase af projektet er stor opbakning til VID blandt de centrale interessenter i og omkring 
netværket.  

De faglige medarbejderes besøgsrunde bekræfter eksempelvis, at interessenterne ser et potentiale i en 
øget og mere centralt koordineret vidensdeling på tværs af forskningsenhederne, de regionale 
kvalitetsenheder og almen praksis, ligesom interessentanalysen bekræfter en generel interesse hos 
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feltets aktører i at deltage i nye netværksstrukturer, hvor interessenterne kan lære af og lade sig 
inspirere af hinandens erfaringer og resultater. Derudover ser interessenterne et potentiale i, at VID 
gennemfører evalueringer af forskellige implementeringsindsatser med henblik på at skabe og udbrede 
viden om virksomme mekanismer, facilitatorer og barrierer i implementering. 

VID’s faglige medarbejdere har også identificeret en række områder, som det ikke på nuværende 
tidspunkt giver mening for VID at gå ind i, fordi feltets aktører allerede i dag afsætter ressourcer dertil. 
Denne analyse vil de faglige medarbejdere løbende foretage, så VID’s ressourcer bruges så 
hensigtsmæssigt som muligt. 

VID’s faglige medarbejdere har desuden udarbejdet en risikoanalyse. Analysen identificerer potentielle 
risici, som kan påvirke projektets værdiskabelse og resultater, og den opridser de strategier, som kan 
mindske disse risici. 
 

Budget og regnskab 
Tabel 2 viser budget for 1. projektår samt forbrug og rest. Oplægget er, at der kan overføres 10% af de 
budgetterede midler til efterfølgende projektår, samt at 10% af de budgetterede midler kan flyttes 
mellem udgiftsposterne. Hvis der er et ønske om at flytte større beløb, skal dette godkendes ved 
Kræftens Bekæmpelse. De faglige medarbejdere foreslår, at der overføres midler fra 1. projektår til 2. 
projektår som beskrevet i Tabel 2, og anmoder styregruppen om at godkende dette, så indstillingen 
kan forelægges Kræftens Bekæmpelse. 

Der gøres opmærksom på, at beløbene i Tabel 2 er estimater, da de faktiske tal først er til rådighed 
efter den 31. marts 2022, når netværkets 1. år er afsluttet. Delregnskabet for 1. bevillingsår indsendes 
til Kræftens Bekæmpelse i maj 2022 og i den sammenhæng anmodes om overførsel af det faktuelle 
beløb. Projektmidlerne styres af økonomimedarbejder Louise Isaksen ved Forskningsenheden for 
Almen Praksis i Aalborg.  
 
 
 

Tabel 2: Budget og regnskab for projektår 1 VID 

Udgifter Budget år 1 Forbrug år 1 Rest år 1 Overføres 

Møder 118.000 33.665 84.335 84.335 

Transportudgifter 130.000 38.480 91.520 91.520 

Udviklingsmidler 214.000 215.169 -1.169 0 

Materialer 15.000 2.935 12.065 10.896 

Lønmidler 2.820.000 1.820.000 1.000.000 1.000.000 

I alt 3.297.000 2.110.249 1.186.751 1.186.751 
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Samarbejdsform 
De faglige medarbejdere har etableret deres arbejdsstruktur med ugentlige online koordinationsmøder 
med løbende opgavefordeling, status og sparring internt i gruppen, og der afholdes yderligere online 
møder ved behov. Der afholdes desuden en fuld mødedag med fysisk fremmøde 1 gang om måneden. 
Håndtering af fælles dokumenter er etableret på Teams, og der er udarbejdet et elektronisk 
projektstyringsredskab.  

Formand og forretningsudvalg kontaktes, når de faglige medarbejdere har behov for sparring og accept 
af beslutninger, fx at gå videre med udvalgte initiativer, og med henblik på kvalificering af rapporter 
forud for styregruppemøder.  

Der afholdes online møde med styregruppen hvert halve år. Ved opstart af nyt projektår fremsendes 
statusrapport for det foregående år og handleplan for det efterfølgende år forud for mødet, til 
godkendelse på mødet. Den faglige følgegruppe mødes med de faglige medarbejdere virtuelt 1-2 gange 
årligt i 2. og 3. projektår, hvor VID’s initiativer og rammen for VID’s arbejde diskuteres. Tilsvarende 
afholdes der møder mellem de faglige medarbejdere og brugergruppen med fokus på kommende og 
igangværende initiativer. Medlemmer af den faglige følgegruppe og brugergruppen kontaktes desuden 
med henblik på individuel sparring i forhold til igangværende initiativer.  

Visuel illustration af VID opgaver ses i Figur 2. De fire ringe repræsenterer opgaver relateret til 
kommunikation, events, drift og initiativer.  
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Figur 2. Årshjul for VID aktiviteter 

Årshjulet består af fire ringe: Drift som er den yderste, Kommunikation som er den næste og derefter 
events samt initiativer.  

Drift: koordinationsmøder, styregruppemøder, fagligfølgegruppe- og brugergruppemøder, 
udarbejdelse af statusrapport og handleplan.  
Kommunikation: nyhedsbrev, medieomtale, SOME, webopdatering 
Events: regionale praksisdage, regionale kræftdage, Nordisk kongres, Lægedage, Forskningsworkshop. 

Initiativer: se tabel 3. 
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3.3.3. Mål 3: Udvikle kommunikationsstrategi 

Med udgangspunkt i VID’s besøgsrunde og interessentanalyse har VID’s faglige medarbejdere udviklet 
en kommunikationsstrategi, som skal styre og sikre kvalitet i den daglige drift af netværkets 
kommunikation samt i særlige situationer.  

Kommunikationsstrategien skal skabe opmærksomhed og synlighed om VID’s arbejde – både internt og 
eksternt – og sikre, at relevant viden når ud til de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt. Samtidig 
skal strategien åbne for dialog og inddragelse af interessenterne i VID’s arbejde. 

Derudover skal strategien forsøge at bidrage til at ændre holdninger, skabe forståelse og sigte efter at 
ændre adfærd i almen praksis på baggrund af ny viden og til gavn for patienterne. 

Herudover er der etableret en visuel identitet for VID samt opbygget egne kommunikationskanaler som 
website, SoMe kanaler (LinkedIn og Twitter) samt format for nyhedsbrev. 

 

3.3.4. Mål 4: Afdækning af feltet 

Med henblik på at samle, omsætte og implementere værktøjer til kvalitetsudvikling i almen praksis i et 
netværk af relevante aktører inden for feltet, er det væsentligt at forstå den kontekst, som netværkets 
aktiviteter skal foregå i. Derfor har de faglige medarbejdere gennemført en besøgsrunde inden 
styregruppemødet i marts 2022, som omfatter regionale kvalitetsenheder, PLO-E, DSAM, KiAP, FYAM, 
Kræftens Bekæmpelse og Lægehåndbogen. På disse møder er der skabt en fælles forståelse af, 
hvordan netværket konkret kan bidrage til kvalitetsudviklingen og implementeringsaktiviteter. Der er 
endvidere drøftet konkrete behov og ideer hos samarbejdspartnerne, samt opsamlet erfaringer og 
viden om lokale initiativer vedrørende tidligere og eksisterende implementeringsaktiviteter. 
Besøgsrunden er udmundet i:  

 Vigtige bidrag til interessentanalysen, som forholder sig til, hvordan netværket kan facilitere 
implementering af ny viden i almen praksis i samarbejde med de enkelte interessenter 

 Opsamling af erfaringer og lokale implementeringsinitiativer 
 En plan for samarbejdsaftaler for konkrete initiativer i 2. projektår 

 

3.3.5. Mål 5: Evalueringsdesign 

VID benytter sig af evalueringsmodellen, contribution-analysis. En contribution-analysis egner sig til 
evaluering af komplekse interventioner, der vurderer, hvorvidt en intervention efter rimelig 
sandsynlighed bidrager til en positiv udvikling (10).  
  
Evalueringen tager udgangspunkt i tre generiske programteorier, som referer til hvert sit spor: 
vidensopsamling, transfer og netværk, se Figur 3. Programteorierne udgør en art tjeklister, som skal 
sikre systematisk erfaringsopsamling af VID’s initiativer relateret til hvert spor. VID’s evaluering 
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inkluderer de tre evalueringsniveauer; evaluering af de enkelte initiativer, procesevaluering og den 
afsluttende evaluering.  
 
 
Figur 3: Evalueringsdesign  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfaringer fra flere enkelte initiativer evalueres med udgangspunkt i programteorier, der udarbejdes for 
hvert initiativ med udgangspunkt i hvert spors generiske programteori. Erfaringer fra VID’s forskellige 
initiativer sammenholdes fast hver 6. måned og systematisk med udgangspunkt i de generiske 
programteorier med henblik på at identificere generelle mønstre og tendenser. Disse mønstre og 
tendenser kan medføre relevante justeringer af generiske programteorier både enkeltvist og på tværs 
af de tre programteorier.  
  
I den afsluttende evaluering af VID præsenteres initiativer gennemført i projektperioden, hvilke 
generelle mønstre og tendenser, der er identificeret, hvad der skal til for at videreføre netværket og 
relevante retninger at arbejde videre med.  
  
De generiske programteorier (bilag 1) tager udgangspunkt i relevante teorier og metoder.   
Netværkssporet er baseret på bl.a. samarbejdsteorier (11-17), da samarbejde om netværket forventes 
at være en forudsætning for at danne stærke forbindelser på tværs af forskningsenheder, 
kvalitetsenheder og efteruddannelsesorganisationer i almen praksis. Transfersporet bygger på teorier 
om overførsel af viden fra læringssituationer til handling i praksis samt teorier om vidensformer for at 
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bidrage til erfaringer om hvilke interventioner, der virker for hvilke typer af viden under hvilke 
omstændigheder(17, 18). Vidensopsamlingssporet er funderet på metoder for informationssøgning, 
som skal sikre et dækkende overblik over relevant viden. 
 

3.3.6. Mål 6: Udarbejde oversigt over lokale kvalitetsudviklingsinitiativer  
 

Oversigten over lokale kvalitetsinitiativer præsenteret i rapporten “Kvalitet i almen praksis - viden og 
værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis” er opdateret og udvidet til at inkludere 
alle tilbud til almen praksis fra kvalitetsenhederne. Oversigten inkluderer informationer om tilbuddenes 
interventionsform, patientmålgruppe, tema, formål mm. Der planlægges implementeringsinitiativer 
målrettet almen praksis, forskningsenheder, kvalitetsenheder og efteruddannelsesorganisationer for at 
styrke brugen af oversigten. Indsatsen evalueres med henblik på at sikre, at vedligehold af oversigten 
står mål med den værdi, den bidrager med på tværs af det almenmedicinske speciale. 

 

3.3.7. Mål 7: Plan for kommende indsatser 

De faglige medarbejdere har udarbejdet en strategi for udvælgelse af VID initiativer, illustreret i Figur 4. 
Udvælgelsestragten beskriver kriterier for, at et initiativ har VID potentiale (tragtens øverste del), og 
hvordan der prioriteres mellem projekter med VID potentiale (tragtens nederste del).  

 

               Figur 4: Strategi for udvælgelse af VID initiativer 
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For at have VID potentiale skal et initiativ have momentum, fx på baggrund af aftaler i overenskomsten 
eller fokus på en given problemstilling ved øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Initiativerne kan med 
fordel udspringe fra kvalitetsenhederne eller forskningsenhederne, og de skal opfylde kommissoriets 
kriterier for balancen mellem initiativer rettet mod kræftpatienter og generiske initiativer. Desuden 
prioriteres initiativer inden for kommissoriets 3 områder: opsporing af alvorlig sygdom, opfølgning efter 
behandling for alvorlig sygdom, og ulighed i sundhed og initiativerne inden for de 3 spor i VID’s strategi: 
vidensopsamling, transfer, netværk. Blandt projekter, der opfylder kriterierne i tragtens øverste del, 
prioriteres der på baggrund af initiativets relevans og gennemførlighed, samt hvor mange ressourcer 
det vil kræve at gennemføre initiativet. Der stiles desuden efter balance mellem kommissoriets 3 
områder og de 3 spor, samt geografisk og organisatorisk oprindelse. Der sparres med medlemmer fra 
brugergruppen og/eller den faglige følgegruppe, for at kvalificere et initiativs relevans og udformning. 

Strategien er godkendt ved Forretningsudvalget. 

På baggrund af besøgsrunden til kvalitetsenhederne og kontakter til forskningsenhederne, og efter 
evaluering af mulige initiativer i udvælgelsesstrategien, jf. Figur 4, er de faglige medarbejdere i gang 
med at udvælge første VID-initiativer. Disse er beskrevet i Tabel 3 og uddybet i handleplanen for 2. 
projektår. Valget af disse initiativer er godkendt af Forretningsudvalget. 

 

Tabel 3: VID initiativer 
 
Initiativ Formål Produkt Samarbejdspartnere 

Attestguideprojekt 
Effektivt at implementere en 
attestguide, som understøtter 
samarbejdet mellem almen praksis og 
kommunale jobcentre 

En undervisningspakke med 
udgangspunkt i testede og 
evaluerede interventioner 
Kan hentes digitalt 

Nord-KAP 

Forløbsbeskrivelse for 
vandladnings-
forstyrrelser 

At undersøge hvorvidt 
henvisninger forbedres ved 
implementering af en 
forløbsbeskrivelse via nyhedsmail til 
almen praksis. 

Erfaring med transfer fra 
nyhedsmail 

Nord-KAP 

Transferprojektet At få indsigt i deltagernes oplevelse af, 
hvordan de anvender ny viden fra 
kurser for praksispersonale i praksis 

En pixi-guide til at øge 
transfer målrettet 
undervisere på kurser 
for praksispersonale 

Nord-KAP 

Postkort fra en forsker At samle videnskabelige 
forskningsartikler fra 
forskningsenhederne, som formidles 
til praktiserende læger samt imellem 
forskningsenhederne 

En kanal med fokus på 
overskuelighed og let 
tilgængelighed 

MidtKraft 

FEAP*4  

Tip en forsker At systematisere lægernes 
efterspørgsel på forskningsprojekter 
inden for almen praksis 

En kanal, hvor input fra 
klinisk praksis bliver 
tilgængelig for forskere 

Speciallægeuddannelsen 

Tabel 3: VID initiativer - fortsat 
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Initiativ Formål Produkt Samarbejdspartnere 

Forløbsbeskrivelser At implementere forløbsbeskrivelser i 
almen praksis med udgangspunkt i et 
projekt hos SydKIP om opdatering af 
77 forløbsbeskrivelser og evaluering 
af metoder til implementering 

Systematisk opfølgning på, 
hvordan forløbsbeskrivelser 
bedst implementeres, så de 
læses og anvendes i almen 
praksis 

SydKiP 

KAP H 

Projektoversigt At skabe synlighed og en systematisk 
samling af forskningsprojekter der 
udgår fra forskningsenhederne og 
regionale kvalitetstilbud der udgår fra 
de regionale kvalitetsenheder 

Et katalog over 
forskningsprojekter og 
regionale kvalitetsprojekter 

Regionale 
kvalitetsenheder  

FEAP 

Podcast opgaveglidning At evaluere på effekten af podcasts 
som opfølgning på klyngekurser om 
opgaveglidning i almen praksis 

3 podcasts, som følger op på 
klyngekurser 

KAP-S 

Sofia  At styrke implementeringen af en 
fokuseret somatisk undersøgelse af 
psykisk syge 

En serie af podcasts med 
særlig vægt på 
implementeringsbarrierer af 
den nye ydelse 

FEAP KBH 

Tolkeprojekt At skabe mere opmærksomhed om 
hvorvidt tolkeloven bidrager til 
ulighed i sundhed 

Et seminar om tolkeloven 
efterfulgt af en panel 
diskussion med relevante 
interessenter 

FEAP KBH 

Kræftopfølgning i almen 
praksis 

Følge op på rapporten 
”Kræftrehabilitering i Danmark: Status 
og udvikling fra 2017 til 2021” 

Under udarbejdelse FEAP Odense 

SOME i 
forskningsprojekter 

Understøtte forskere i brug af sociale 
medier og andre 
kommunikationskanaler til fx 
formidling af projekter undervejs og 
rekruttering til projekter 

En guide der understøtter 
projektets formål 

FEAP Aarhus 

Socialt sårbare 
kræftpatienter i almen 
praksis 

Under udarbejdelse Under udarbejdelse FEAP Aalborg 

 

 

3.3.8. Mål 8: Beskrive handlingsplan for 2. projektår 

Handleplanen for projektår 2 præsenteres i en separat rapport.  

 

  



 

15 
 

4. OPSAMLING 
 

Denne rapport giver en status på de faglige medarbejderes arbejde i VID i projektår 1. I henhold til 
handleplanen for projektår 1 er det vurderingen, at de opsatte delmål for projektår 1 er gennemført og 
VID med opstart af flere udvalgte initiativer er foran den planlagte tidsplan.  

Gruppen af faglige medarbejdere blev nedsat mellem juni og oktober 2021, og med godkendelse af 
kommissorium og handleplanen for 1. projektår ved styregruppemøde i september 2021 blev 
fundamentet for det følgende arbejde i VID etableret. En primær arbejdsopgave i efteråret og vinteren 
var at definere og etablere VID samt at gennemføre en lærerig afdækning af feltet, som har skabt 
samarbejdsrelationer og projekter. I den faglige medarbejdergruppe har vi skabt et velfungerende, 
dynamisk samarbejde, som et stærkt fundament for vores videre arbejde i VID. 
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