Den forskningsmæssige evaluering af TOF pilot2

Hvad skal den samlede forskningsmæssige evaluering give viden om?
• Dimensionering. Vi ønsker at undersøge, hvor mange og hvilke borgere, der giver samtykke til
deltagelse og efterfølgende tager imod tilbuddet om en sundhedsprofil. Vi ønsker desuden at
undersøge hvor mange, der tager imod tilbuddet i almen praksis, hvor mange af disse, der henvises
videre til kommunale tilbud, og hvor mange borgere der tager imod tilbuddet i kommunen.
• Interventionen i almen praksis: Vi ønsker at undersøge, hvordan læger, praksispersonale og
patienter bruger, oplever og vurderer den justerede intervention. Desuden indhentes viden om, hvor
stort tidsforbruget er til interventionens enkelte dele.
• Interventionen i kommunen: Vi ønsker at undersøge, hvordan kommunale sundhedsprofessionelle
og borgere bruger, oplever og vurderer den kommunale intervention. Vi ønsker ligeledes at indhente
viden om, hvor stort tidsforbruget er til interventionens enkelte dele.
• Den indledende målrettede rekruttering af borgerne: Vi ønsker at undersøge, hvordan borgere og
kommunens sundhedsprofessionelle oplever og vurderer de anvendte metoder til målrettet
indledende rekruttering.
• It-understøttelsen (sundhedsmappen). Vi ønsker at undersøge borgernes, lægernes,
praksispersonalets og de kommunale sundhedsprofessionelles oplevelse og brug af den justerede itunderstøttelse.
• Projektintroduktionsaktiviteter. Vi ønsker at afprøve de samlede projektintroduktionsaktiviteter
herunder projektintroduktion lokalt i den enkelte klinik og i kommunerne.

Hvordan gennemføres evalueringen i almen praksis?
Forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og
Roskilde Universitet er ansvarlige for den forskningsmæssige evaluering af TOF pilot2.
Evalueringen gennemføres ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder.
Den kvantitative evaluering omfatter to korte spørgeskemaer pr. TOF patientforløb i almen praksis
(spørgeskemaerne vises automatisk på sundhedsmappen), samt et lidt længere spørgeskema, der
fremsendes efter projektets afslutning.
Spørgeskemaerne skal bl.a. bidrage med viden om lægens/praksispersonalets praktiske gennemførelse og
vurdering af interventionens enkelte dele, beslutningstagningen i forbindelse med patientens forløb, samt
tids- og personaleforbruget til interventionen i almen praksis.

Projektets godkendelser og finansiering
Projektet er anmeldt til og godkendt af SDU Research & Innovation Organisation (j.nr 18/32742) og Multipraksisudvalget anbefaler praktiserende
læger at deltage (MPU 02-2018). Der er indgået projekt- og databehandleraftaler med alle deltagende lægehuse og kommuner og med Kvalitet i
Almen Praksis (KiAP). Den forskningsmæssige evaluering er finansieret via bevillinger fra Trygfonden (Projekt ID: 125508) og Kvalitets- og
Efteruddannelses-udvalget (KEU) (Kvali-projekt 01/18). Forud for projektstart er der indhentet informeret samtykke fra alle deltagende borgere, og
der indhentes særskilt samtykke fra patient, læge, praksispersonale og kommunale sundhedsprofessionelle til deltagelse i de kvalitative
undersøgelser.

Den kvalitative evaluering baseres på observationer af i alt 15-20 helbredssamtaler og andre
projektrelaterede aktiviteter i de deltagende klinikker (svarende til ~2-4 observationsdage pr. klinik). I
forlængelse af disse observationer vil der blive gennemført kvalitative interviews med de deltagende patienter
(n=10-15) samt i alt ~10 interview med de deltagende læger og/eller praksispersonale (svarende til 1-2
interviews pr. læge/praksispersonale). Disse interviews vil omhandle implementeringen af interventionen, og
bidrage med vigtig viden om aktørernes erfaringer, oplevelse og vurderinger, herunder
lægens/praksispersonalets vurdering af kvalitet, bæredygtighed og relevans af den justerede intervention i
almen praksis, samt oplevet nytte og/eller udfordringer med anvendelse af IT-understøttelsen.
Fælles for alle observationer er at forskeren ikke blander sig i samtalen mellem læge, praksispersonale og
patient. Desuden er formålet ikke at evaluere den enkelte samtale, men at danne et samlet billede af hvordan
interventionen foregår i praksis.

Hvordan honoreres der for deltagelse?
Deltagelse i den forskningsmæssige evaluering af projektet honoreres i henhold til ”§2 aftale vedr.
Kompensation til praktiserende læger for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i udvalg og
arbejdsgrupper” med kr 904,81 pr. time til lægerne og kr 300,00 pr. time til praksispersonale.
Observationsstudierne honoreres med kr 500 pr. klinik pr. dag.
Den kvantitative evaluering:
1. Besvarelse af 2 korte spørgeskemaer pr. TOF patientforløb i almen praksis:
Estimeret samlet tidsforbrug: 10-15 minutter svarende til kr 225 pr. TOF patientforløb.
2. Besvarelse af det afsluttende spørgeskema
Estimeret samlet tidsforbrug: 10-15 minutter svarende til kr. 225 pr. afsluttende spørgeskema
Honorering for deltagelse i den kvantitative evaluering foretages samlet for hver klinik ved projektperiodens
afslutning.
Den kvalitative evaluering:
1. Deltagelse i 1-2 interview pr. læge og/eller praksispersonale (efter aftale i den enkelte klinik):
Estimeret samlet tidsforbrug: 1-1.5 time (fordelt på 1-2 interview) a 904,81 kr/time til lægerne
og/eller 300 kr/time til praksispersonale
2. Observationsstudier i forbindelse med helbredssamtaler (fordelt over
~2-4 dage pr. klinik): Observationsstudierne honoreres med kr 500 pr. klinik pr. dag.
Honorering for deltagelse i den kvalitative evaluering foretages umiddelbart efter hvert interview eller
observationsstudie ved udfyldelse af medbragt honorarblanket.

Projektets godkendelser og finansiering
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