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Projektet blev evalueret ved brug af kvalitative såvel
som kvantitative forskningsmetoder. Fokus for den sam
lede evaluering var at undersøge gennemførbarhed og
accept af den justerede intervention og at vurdere, om
justeringen af interventionen havde haft den ønskede
effekt.
Denne rapport beskriver resultaterne af den kvantitative
evaluering af projektet.
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Borgernes samtykke og personlige
sundhedsprofil
Knap halvdelen (48%) af de inviterede borgere gav
samtykke til at deltage i projektet. Andelen af borgere,
der gav samtykke, var således markant højere end i
TOFpilot1 (40%) (p=0.000). Blandt borgerne, der valgte
at deltage, var der en overvægt af kvinder, borgere i de
ældre aldersgrupper, borgere med uddannelse over folke
skoleniveau, borgere i beskæftigelse og borgere med
lægesøgning indenfor de seneste to år. De rekrutterede
borgere lignede således dem, der blev rekrutteret i TOF
pilot1. Dog adskilte de sig tilsyneladende med hensyn til
lægesøgningsadfærd, idet der i TOFpilot2 blev rekrutte
ret relativt flere borgere med begrænset lægesøgning
(ingen kontakt til egen læge indenfor de seneste 2 år).
Blandt de borgere, der valgte ikke at deltage i projektet
var de hyppigst angivne årsager manglende tid, en alle
rede sund livsstil og følelsen af at være sund og rask.
Samlet set besvarede 1540 borgere spørgeskemaet om
livsstilsrisikofaktorer, hvilket svarer til, at 33% af de
borgere, der oprindeligt blev inviteret til at deltage,

modtog en personlig sundhedsprofil. Den samlede delta
gelse var således større end i TOFpilot1 (30%).
Fordelingen af borgerne i de fire risikogrupper (lilla, rød,
gul og grøn) var følgende: 382 (25%) var allerede diag
nosticeret (lilla), 321 (21%) var i høj risiko og fik tilbudt
et forløb i almen praksis (rød), 358 (23%) havde risiko
adfærd og fik tilbudt et forløb i kommunen (gul), og 479
(31%) havde en sund livsstil (grøn). Fordelingen var såle
des meget lig den vi så i TOFpilot1. Ligesom i TOFpilot1
adskilte borgerne i de fire risikogrupper sig fra hinanden
med hensyn til uddannelsesniveau, beskæftigelse, sam
livsstatus, hvorvidt partneren deltog i projektet og læge
søgningsadfærd. Generelt var de fleste kendte socio
økonomiske risikofaktorer koncentreret i den lilla og
røde gruppe.
Som følge af den måde grupperne blev defineret på,
adskilte de sig desuden i forhold til risikoadfærd, BMI,
køns- og aldersfordeling.

Interventionen i almen praksis
I alt 45% (n=144) af borgerne i den røde gruppe fik et
forløb i almen praksis, hvilket var markant flere end i
TOFpilot1 (19%). Tilbuddet om opringning fra lægen med
henblik på at aftale tid til helbredsundersøgelsen tiltalte
særligt mænd, borgere med lavere uddannelsesniveau
og borgere med begrænset lægesøgningsadfærd. Der
var en overvægt af kvinder blandt de borgere, der fik
en helbredsundersøgelse, men ellers adskilte gruppen
sig ikke fra de øvrige røde borgere med hensyn til alder,
uddannelsesniveau, beskæftigelse, samlivsstatus, læge
søgningsadfærd og livsstil. I alt blev 59% af borgerne
identificeret med forhøjede laboratorieværdier (HbA1c,
LDL-kolesterol og/eller blodtryk) ved helbredsunder
søgelsen, og lægerne vurderede at 77-84% af helbreds
undersøgelserne var relevante. Borgerne med relevante
helbredsundersøgelser adskilte sig fra de øvrige ved et
højere BMI, men ikke ved forhøjede laboratorieværdier.
Efter helbredsundersøgelsen blev 41% henvist videre til
en helbredssamtale, 49% blev afsluttet i almen praksis
og 10% blev henvist til et forløb i kommunen. De borgere,
der blev henvist til en helbredssamtale, adskilte sig fra
de øvrige ved at have forhøjede laboratorieværdier
(HbA1c, total-kolesterol og blodtryk), men de adskilte sig
ikke med hensyn til alder, køn og risikoadfærd. Lægerne
vurderede, at 95% af de gennemførte helbredssamtaler
var relevante.
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SAMMENFATNING ⁞ 1

Interventionen i kommunen

Effekt af de målrettede rekrutteringstiltag

I alt 34% (n=121) af de gule borger fik den indledende
telefonsamtale med en kommunal sundhedsmedarbej
der, hvilket var markant flere end i TOFpilot1 (21%). Bor
gere, der modtog en telefonsamtale adskilte sig fra de
øvrige gule borgere ved at være yngre og oftere kvinder.
De adskilte sig ikke med hensyn til uddannelsesniveau,
beskæftigelse, samlivsstatus, lægesøgningsadfærd og
livsstil. De kommunale sundhedsprofessionelle vurde
rede, at 86-90% af telefonsamtalerne var relevante.

Et af formålene med at justere intervention var at øge
rekrutteringen af borgere til projektet herunder særligt
mænd og borgere med lavere socioøkonomisk status.
Resultaterne fra TOFpilot2 viste, at det ved forholdsvis
begrænsede justeringer kan lade sig gøre at øge tilslut
ningen til forebyggelsesindsatser som TOF.

Den ændrede rekrutteringsform i almen praksis med
førte også generelt større tilslutning blandt de røde
borgere, og antallet af helbredsundersøgelser blev såle
des mere end fordoblet i forhold til TOFpilot1. Rekrutte
ringen til de kommunale TOF-forløb var den samme
som i TOFpilot1. Selvom der overordnet set var flere
gule borgere, der fik en telefonsamtale, var der ingen
ændring i andelen af gule borgere i forløb i Haderslev
Kommune.

I overensstemmelse hermed adskilte de borgere, som
lægen valgte at henvise videre til en helbredssamtale
sig fra de øvrige borgere ved at have højere laboratorie
værdier (HbA1c, total-kolesterol og blodtryk) ved hel
bredsundersøgelsen.
Lægerne vurderede, at helbredsundersøgelsen var
relevant for 77-84% af de røde borgere, og at helbreds
samtalen var relevant for næsten alle, der fik den tilbudt
(95%). Lægernes oplevelse af interventionens relevans
synes således forbedret i forhold til i TOFpilot1, hvor kun
46% af borgerne blev vurderet til at have behov for den
lægefaglige vurdering med henblik på livsstilsændring.
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Efter telefonsamtalen blev 26% henvist til en sundheds
samtale med en kommunal sundhedsmedarbejder, 14%
blev visiteret direkte til kommunale sundhedstilbud og
60% blev afsluttet i kommunen. Samlet set fik 7% af de
gule borgere således en sundhedssamtale, hvilket ikke
adskilte sig væsentligt fra andelen i TOFpilot1 (5%). De
kommunale sundhedsmedarbejdere vurderede, at 96%
af sundhedssamtalerne var relevante. Relevansvurde
ringerne i TOFpilot2 lå således tæt op ad relevansvurde
ringerne i TOFpilot1.

røpS

Borgernes evaluering

Borgerne gav projektets informationsmateriale og
sundhedsprofilen gode evalueringer, både hvad angår
forståelighed, omfang og relevans. Mere end halvdelen af
borgerne fandt desuden sundhedsprofilen motiverende
og gavnlig for håndtering af deres livsstil. Andelen af
borgere med denne vurdering var størst i den røde
gruppe. Kun få fandt oplysningerne i sundhedsprofilen
bekymrende. Borgernes samlede evaluering af informa
tionsmateriale og sundhedsprofil var således meget lig
den, vi så i TOFpilot1.

En revidering af den indledende invitation kombineret
med et forudgående postkort samt de målrettede
rekrutteringstiltag i Haderslev kommune medførte en
markant stigning i deltagelsesprocenten sammenlignet
med TOFpilot1. Selvom der i TOFpilot2 var en tendens
til, at der blev rekrutteret flere borgere med begrænset
lægesøgningsadfærd, så adskilte de borgere, der valgte
at deltage sig ikke væsentligt fra dem vi rekrutterede i
TOFpilot1. Det vil sige, at der stadig var en overvægt at
kvinder, af veluddannede og af borgere i beskæftigelse.

nim

Interventionen i almen praksis blev ændret i TOFpilot2
således, at borgernes forløb i almen praksis kunne
afsluttes allerede efter helbredsundersøgelsen. Lægerne
valgte i knap 6 ud af 10 tilfælde at gøre brug af denne
mulighed og begrundede blandt andet beslutningen
med, at resultaterne af helbredsundersøgelsen viste
normale værdier.

Noget tyder imidlertid på, at en proaktiv rekrutterings
indsats fra lægernes side delvist vil kunne modvirke
denne skævhed. Således var tilbuddet om at blive ringet
op af egen læge med henblik på aftale om tid til helbreds
undersøgelsen en løsning, der i høj grad tiltalte de bor
gere, der tidligere har været efterlyst i projektet – nem
lig mænd, borgere med lavere uddannelsesniveau og
borgere med begrænset lægesøgningsadfærd.

-sgninksroF
esabatad

Da borgerne seks måneder efter modtagelse af den
personlige sundhedsprofil blev bedt om at evaluere det
samlede projekt, viste resultaterne, at ca. hver fjerde
borger angav at have fået en sundere livsstil. Andelen
med sundere livsstil var størst i den gule gruppe (39%).
Samlet set vurderede knap halvdelen af borgerne, at det
var relevant at deltage i projektet. Andelen var størst
i den røde gruppe (69%). De borgere, der tog imod
tilbuddene i almen praksis og kommune gav projektet
en bedre samlet evaluering og oplevede projektet som
mere relevant end borgere, der kun fik den personlige
sundhedsprofil.

Effekt af den reviderede intervention i
almen praksis

ameksegrøpS

E

Resultaterne mindede meget om dem vi så i TOFpilot1.
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2 ⁞ Baggrund

3 ⁞ Metode

2.1 ⁝ Erfaringer fra TOFpilot1 og ændringen
af interventionen

Justeringerne omfattede følgende ændringer i
forhold til TOFpilot1

Dette projekt (TOFpilot2) er en opfølgning på TOFpilot1,
der blev gennemført i 2016-2017 i Haderslev og Varde
kommune med deltagelse af 47 praktiserende læger og
8814 borgere.

1. Rekruttering af borgere til projektet
1) Udsendelse af postkort til borgernes postadresse to
uger før selve invitation landede i den digitale post
kasse (e-Boks).
2) Brug af ny, revideret invitation målrettet mænd og
borgere med lavere socioøkonomisk status.
3) Målrettede rekrutteringstiltag i Haderslev kommune
(opslag i sociale boligområder og på klinikker, face
bookopslag, artikel i lokalavis, informationsmateriale
og opslag i Sundhedsbussen i Gram mv.).
4) Borgere, der henvises til forløb i almen praksis, kan
via sundhedsprofilen vælge mellem at bestille en
opringning fra lægen med henblik på tidsbestilling til
helbredsundersøgelse, eller selv at ringe lægen op.

Resultaterne af TOFpilot1 viste bl.a., at:
❚ 40% af de inviterede borgere gav samtykke til at
deltage i projektet.
❚ Borgere, der gav samtykke, var bedre uddannet,
havde højere indkomst og var oftere i beskæftigelse
end borgere, der valgte ikke at deltage.
❚ Borgere, der tog imod tilbuddene i almen praksis og
kommune havde dårligere selvvurderet helbred,
højere BMI og lavere selvkompetence end borgere,
der ikke tog imod tilbuddene.
❚ Kommunerne oplevede at den indledende telefon
samtale var relevant for næsten alle de borgere, de
var i kontakt med, og vurderede at TOF-interven
tionen var et godt redskab til at komme i kontakt
med en ny og relevant målgruppe.
❚ Lægerne oplevede, at kun ca. halvdelen af de borgere
de så havde brug for en lægefaglig vurdering med
henblik på livsstilsændring og pegede på relevante
justeringer af interventionen.
❚ Der var sammenhæng mellem lægens grundlæggende
holdning til forebyggelse og lægens samlede evalue
ring af projektet.
På baggrund af resultaterne af TOFpilot1 blev TOF
interventionen justeret indenfor følgende overordnede
områder:
1) Rekruttering af borgere til projektet
2) Interventionen i almen praksis.
Formålet med justeringen var dels
❚ at rekruttere flere borgere til at deltage i projektet,
særligt flere borgere med lavere socioøkonomisk
status og flere mænd, samt
❚ at øge lægernes oplevelse af interventionens relevans
for de borgere, der via projektet blev henvist til almen
praksis.
Justeringerne skete i tæt samarbejde med lægearbejds
gruppen, Haderslev og Middelfart kommune, Region
Syddanmarks kommunikationsafdeling og Forum for
Mænds Sundhed.
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2. Interventionen i almen praksis
1) Borgere kan efter helbredsundersøgelsen enten
henvises videre til en helbredssamtale i almen
praksis, afsluttes i almen praksis eller overflyttes
til kommunalt forløb.
2) Fordelingen af opgaverne i almen praksis kan i
højere grad tilpasses eksisterende organisering i
den enkelte klinik.

2.2 ⁝ TOFpilot2
Den justerede intervention (TOFpilot2) blev afprøvet i
Haderslev og Middelfart kommune med deltagelse af
15 læger fordelt på fire almenmedicinske klinikker.
Formålet med TOFpilot2 var at undersøge gennemførbar
hed og accept af den justerede intervention, herunder
vurdere, om justeringen havde haft den ønskede effekt.

2.3 ⁝ Projektets finansiering og evaluering
Projektet er på Syddansk Universitets (SDU) fortegnelse
over godkendte forskningsprojekter (J.nr 18/32742).
Projektets drift blev finansieret af Region Syddanmark
(j.nr 11/13244), og den forskningsmæssige evaluering blev
finansieret af Trygfonden (ID: 125508) og Kvalitets- og
Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Syddanmark
(J. nr 18/5270).

3.1 ⁝ Dataindsamling

3.3 ⁝ Resultatafsnittets opbygning

Dataindsamlingen blev foretaget ved brug af elektroni
ske spørgeskemaer til henholdsvis læger, kommunale
sundhedsprofessionelle og borgere, samt strukturerede
data indsamlet som led i driften af projektet (herunder
borgerens deltagelse i projektets aktiviteter). Indsamlin
gen af data fandt sted på www.tof.sundhedsmappe.dk.
Bilag 1 viser en oversigt over de anvendte spørgeskemaer
inkl. angivelse af evalueringselementer, den tidsmæssige
placering og svarprocenten for hvert spørgeskema.
Alle spørgeskemaer til borgerne kunne tilgås via
www.tof.sundhedsmappe.dk samt direkte via link i mail.
Læger, praksispersonale og kommunale sundhedspro
fessionelle blev præsenteret for spørgeskemaerne som
pop-up på henholdsvis www.praksis.sundhedsmappe.dk
og www.kommune.sundhedsmappe.dk umiddelbart
efter kontakten med borgeren.

Rapportens resultatafsnit er inddelt i 9 underafsnit, der
samlet dækker leverancerne beskrevet i pilotprojektbe
skrivelsen (underafsnittene er angivet som de fremgår
af indholdsfortegnelsen).

Alle spørgeskemabesvarelser og strukturerede data
opbevares på en sikker server på SDU og på Danmarks
Statistiks (DST) servere (i pseudonymiseret form).

3.2 ⁝ Variable og analyser
Foruden spørgeskema- og strukturerende data anvendtes
registeroplysninger fra DST og Sundhedsdatastyrelsen.
Registerdata blev rekvireret for hele patientpopulatio
nen (n=4769) og koblet i pseudonymiseret form med de
øvrige data fra projektet på DSTs servere. Registerdata
omfattede følgende variable: Oprindelsesland (dansk,
vestlige lande, ikke-vestlige lande), Ydelseskoder (inkl.
0101, 0201 vedr. kontakter til egen læge), Samlivsstatus
(samboende vs. single), Uddannelse (folkeskoleniveau
vs. højere uddannelse) og Beskæftigelse (ansat/selv
stændig vs. ikke i beskæftigelse).
Statistiske analyser blev gennemført i STATA 15.1 stati
stical software for Windows. Fishers test, Chi2 test og
logistisk regression blev anvendt i tilfælde af binære
udfaldsmål (eksempelvis ja eller nej), mens t-test og
lineær regression blev anvendt ved kontinuerte udfalds
mål (eksempelvis laboratorieværdier).

4.1

Borgernes samtykke til at deltage

4.2 Borgernes årsager til ikke at deltage
4.3 Den personlige sundhedsprofil og borgernes
fordeling i risikogrupper
4.4 Borgernes deltagelse i interventionen i almen
praksis og kommune
4.5 Borgernes evaluering af informationsmateriale
og sundhedsprofilen
4.6 Interventionen i almen praksis
4.7 Interventionen i kommunen
4.8 Borgernes samlede evaluering af projektet
4.9 Betydning af inklusion af artrose-delen i
sundhedsmappen
Afsnit 4.1 beskriver hvor mange og hvilke borgere, der
gav samtykke til deltagelse i projektet. Karakteristika for
borgerne med samtykke sammenlignes med karakteri
stika for de borgere, der valgte ikke at deltage i projektet.
Herudover vurderes den specifikke effekt af udsendelsen
af postkort på deltagelsen i projektet og brugen af den
reviderede invitation.
Afsnit 4.2 beskriver årsager til ikke-deltagelse. Årsager
til ikke-deltagelse blev undersøgt ved hjælp af et spørge
skema til de borgere, der valgte ikke at give samtykke til
deltagelse i projektet. Respondenterne sammenlignes
med andre ikke-deltagere.
Afsnit 4.3 beskriver, hvor mange der tog imod tilbuddet
om en personlig sundhedsprofil og hvordan borgerne
fordeler sig i de fire risikogrupper. Karakteristika for
borgerne i de fire grupper sammenlignes.

Evalueringen af TOFpilot2 blev varetaget af forskere fra
Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) og Statens
Institut for Folkesundhed (SIF), begge tilknyttet SDU, og
Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
(RUC).
Nærværende rapport beskriver resultaterne af den
kvantitative evaluering gennemført af FEA.
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Afsnit 4.4 beskriver hvor mange og hvilke borgere, der
tog imod tilbuddet i almen praksis og kommune, og hvor
dan disse adskiller sig fra borgerne, der ikke tog imod
tilbuddene. Desuden beskrives, hvor mange borgere, der
faldt fra i løbet af projektperioden. Afsnittet afsluttes
med et estimat af effekten af de justerede rekrutterings
tiltag på borgernes samlede deltagelse i interventionen.
Afsnit 4.5 beskriver borgernes evaluering af projektets
informationsmateriale og sundhedsprofilen.
Afsnit 4.6 beskriver lægehusenes organisering af ar
bejdsopgaverne i projektet samt tilhørende tidsforbrug.
Lægens/praksispersonalets vurdering af relevansen af
de gennemførte helbredsundersøgelser og helbreds
samtaler beskrives også, herunder hvad der karakteri
serer de borgere hvis helbredsundersøgelse vurderedes
relevant i forhold til de borgere hvis helbredsundersø
gelse blev vurderet ikke relevant. Afsnit 4.6 beskriver
desuden, hvor mange borgere, der fik målt forhøjede
laboratorieværdier ved helbredsundersøgelsen, og hvil
ke livsstilstilbud borgerne blev henvist til i forbindelse
med TOF.
Afsnit 4.7 beskriver kommunernes organisering af ar
bejdsopgaverne i projektet samt tilhørende tidsforbrug.
Ligeledes beskrives de kommunale sundhedsprofessio
nelles vurdering af relevansen af telefonsamtalerne og
sundhedssamtalerne., Der beskrives også hvad der
karakteriserer de borgere, for hvem telefonsamtalen
vurderedes relevant i forhold til de borgere, for hvem
telefonsamtalen blev vurderet ikke relevant.
Afsnit 4.8 beskriver hvor mange borgere, der fik en
sundere livsstil indenfor seks måneder efter projektets
start samt borgernes samlede evaluering af projektet.

4 ⁞ Resultater
Afsnit 4.9 beskriver hvor mange borgere, der via sund
hedsmappen blev anbefalet at tage kontakt til en fysio
terapeut med henblik på et målrettet træningsforløb og
hvor mange, der reelt tog kontakt.

I dette kapitel gennemgås resultaterne fra TOFpilot2.
Figur 1 viser et overblik over borgernes samlede flow
i projektet. Figuren, eller dele heraf, vil være gennem
gående for kapitlet.

Hvert afsnit indledes med en faktaboks hvori de væsent
ligste fund opsummeres. I tilfælde hvor det vurderes
relevant sammenlignes resultaterne fra TOFpilot2 med
tilsvarende resultater fra TOFpilot1. Resultater fra TOF
pilot1 er anført med rød skrift.

Længst til venstre i figuren ses flowet i forbindelse med
borgernes indledende samtykke til at deltage i projektet
og modtagelsen af den personlige sundhedsprofil.
Næste niveau vedrører stratificeringen i risikogrupper,
og længst til højre ses borgernes flow i henholdsvis
kommune (gule bokse) og almen praksis (røde bokse).

3.4 ⁝ Fordele og ulemper
Spørgeskemaudsendelsen via www.tof.sundheds
mappe.dk gjorde det muligt at ”time” udsendelsen af
spørgeskemaer til borgerens individuelle forløb (for
eksempel umiddelbart efter borgerens samtykke og
modtagelse af den personlige sundhedsprofil), samt
lægernes og de kommunale sundhedsprofessionelles
kontakt med borgerne (for eksempel audit lige efter
helbredsundersøgelsen). Den automatiserede indsam
ling af data via www.tof.sundhedsmappe.dk var med
til at sikre en høj datakvalitet. I visse tilfælde var kvali
teten dog afhængig af, at lægerne og de kommunale
sundhedsprofessionelle registrerede borgerens forløb
korrekt på deres brugerflader. Dette kunne eksempelvis
have indflydelse på, hvor mange borgere, der blev regi
streret med en helbredsundersøgelse og –samtale eller
telefon- og sundhedssamtale. Resultaternes generali
serbarhed afhænger desuden af svarprocenten for de
enkelte spørgeskemaer (se Bilag 1).
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Figur 1 er også vedlagt i større format i Bilag 2.

Figur 1 ⁝ Borgernes samlede flow i projektet
4769 patienter født
1959-1988 blev udtrukket
til deltagelse
136 havde ikke
digital postkasse

479 (31%) havde
en sund livsstil og
blev ikke tilbudt
yderligere
intervention
207
tog ikke imod
forløb i
kommunen

4633 modtog en invitation
til deltagelse i e-boks

19
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

29 kunne
ikke
kontaktes

3
udeblevet
Sundhedssamtale

2418 gav ikke
samtykke
358 (23%)
havde risikoadfærd
og blev tilbudt forløb
i kommunen

2215 (48%) gav samtykke
til deltagelse

163
ønskede
opringning

134
gennemført
indledende telefonsamtale

35
henvist til
TOF Sundhedssamtale

36 flyttede ud af
kommunen /
skiftede læge

32
gennemført
TOF Sundhedssamtale

80
afsluttet
forløb i
kommunen

2179 modtog invitation
til at få en personlig
sundhedsprofil

1540 (71%) fik en personlig
sundhedsprofil

115
tog ikke imod
forløb i almen
praksis

321 (21%)
var i høj risiko for
livsstilssygdom og
blev tilbudt forløb
i almen praksis

13
kunne ikke
kontaktes
70
ønskede
opringning

147
aftalt tid til
TOF helbredsundersøgelse

118
ønskede
selv at tage
kontakt
18
valgte ikke
kontaktform

3
udeblevet
helbredsundersøgelse

46
tog ikke
kontakt

14
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

9
tog ikke
imod forløb
i kommunen

639 fik ikke en
personlig
sundhedsprofil

382 (25%)
var allerede kendt
med sygdom og
blev ikke tilbudt
yderligere
intervention

8

Boksene markeret med fed kant er interventionens ker
neleverancer, mens boksene markeret med tynd kant
er understøttende aktiviteter. Boksene markeret med
stiplet kant angiver borgere, der falder fra undervejs i
forløbet.

13
henvist til
kommunalt
TOF forløb

8
kunne ikke
kontaktes
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gennemført
TOF helbredsundersøgelse

136
telefonisk
tilbagemelding

56
henvist til
TOF helbredssamtale

3
udeblevet
helbredssamtale

8
henvist til
kommunalt
TOF forløb

53
gennemført
TOF helbredssamtale

67
afsluttet TOF
forløb i almen
praksis
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RESULTATER ⁞ 4

4.1 ⁝ Borgernes samtykke til at deltage

O P S UM M E RING A F VÆS E N TLIGSTE FU ND

SAMMENL IGNING MED TOFPILOT 1

❚ 48% af de inviterede borgere gav samtykke til
at deltage i projektet.

❚ Andelen af borgere, der gav samtykke til at
deltage, var markant højere i TOFpilot2 (48%)
end i TOFpilot1 (40%) (p=0.000).

❚ Den reviderede invitation og det forudgående
postkort virkede efter hensigten og gav markant
højere deltagelse end den invitation, der blev
anvendt i TOFpilot1.
❚ Blandt de borgere, der valgte at deltage i pro
jektet, var der en overvægt af kvinder, borgere
i de ældre aldersgrupper, borgere med længere
varende uddannelse, borgere i beskæftigelse og
borgere med lægesøgning indenfor de seneste
to år.

Hvor mange og hvilke borgere gav samtykke
til at deltage i projektet?
I oktober 2018 blev 4769 patienter født i 1959-1988 ud
trukket til at deltage i projektet, fra det samlede patient
grundlag i de fire almenmedicinske klinikker. Patient
populationen udgjorde samtlige patienter født i 1959
til og med 1988, fratrukket de patienter fra Haderslev/
Gram, der var blevet inviteret til at deltage i TOFpilot1.

❚ Der var en stigning i samtykke blandt både
kvinder (53% vs. 45%, p=0.000) og mænd
(42% vs. 36%, p=0.000).
❚ TOFpilot2 borgere med samtykke lignede dem vi
så i TOFpilot1 med hensyn til uddannelse, beskæf
tigelse og samlivsstatus. Dog adskilte de sig til
syneladende med hensyn til lægesøgningsadfærd,
idet der i TOFpilot2 blev rekrutteret relativt flere
borgere med begrænset lægesøgning.

Blandt de udtrukne patienter havde 136 ikke en digital
postkasse (e-Boks), hvorfor det kun var 4633 som
faktisk modtog en invitation til at deltage.
Efter i alt tre henvendelser via den digitale postkasse
(invitation plus to påmindelser) valgte 2215 (48%) bor
gere at give samtykke til deltagelse i projektet og til, at
der måtte videregives oplysninger fra lægens patient
journal (figur 2).

Figur 2 ⁝ Borgernes samtykke til deltagelse

Borgerne med samtykke adskilte sig fra de øvrige bor
gere med hensyn til alder (p=0.00) (% i aldersgruppen
29-39 år: 20% vs. 33%; 40-49 år: 39% vs. 38%; 50-60
år: 41% vs. 29%), køn (p=0.00) (% kvinder: 59% vs.
46%), oprindelsesland (p=0.00) (% af dansk oprindelse:
95% vs. 87%), uddannelsesniveau (p=0.00) (% lavtuddannede: 13% vs. 21%), beskæftigelse (p=0.00) (% i
arbejde: 86% vs. 78%), samlivsstatus (p=0.00) (% sam
boende: 79% vs. 72%), hvorvidt partneren deltog i pro
jektet (p=0.01) (% partnerdeltagelse: 54% vs. 50%) og
lægesøgningsadfærd (p=0.00) (% lægesøgning indenfor
de seneste 2 år: 82% vs. 74%).

Borgerne i de fire grupper adskilte sig ikke på alder, køn,
oprindelsesland, uddannelsesniveau, arbejdsmarkeds
tilknytning, samlivsstatus eller lægesøgningsadfærd.
Eventuelle forskelle i samtykkeandel vil derfor kunne
tilskrives invitationsmetoden.

Overordnet set lignede det således billedet fra TOFpilot1.

Hvad var effekten af invitationstype og
forudgående postkort?

Der var signifikant flere mænd (44% vs. 39%, p=0.007)
og kvinder (56% vs. 50%, p=0.004), der gav samtykke
på baggrund af den reviderede invitation sammenlignet
med TOFpilot1 invitationen.

Forud for udsendelse af invitationerne blev borgerne
tilfældigt inddelt i fire grupper. Gruppe 1 (n=1156) fik en
invitation i deres digital postkasse magen til den, der blev
brugt i TOFpilot1, og de modtog desuden et postkort
sendt til deres postadresse 14 dage før invitationen.

Tilsvarende var der signifikant flere mænd (45% vs.
38%, p=0.001) og kvinder (56% vs. 50%, p=0.002),
der gav samtykke efter at have modtaget postkortet
sammenlignet med dem, der ikke modtog et.

Postkortet opfordrede borgeren til at holde øje med
den digitale postkasse, da der var noget vigtigt på vej.
Gruppe 2 (n=1151) blev inviteret efter samme metode
som i TOFpilot1, det vil sige, at de blot modtog TOFpilot1
invitationen. Gruppe 3 (n=1148) fik en revideret invita
tion samt et postkort, mens gruppe fire (n=1178) fik en
revideret invitation, men intet postkort (Tabel 1). De to
invitationer og postkortet kan ses i Bilag 3.

Figur 3 ⁝ Borgernes samtykke fordelt på
invitationsmetode

Tabel 1 ⁝ Fordeling af invitationstype og
forudgående postkort i de fire grupper

15 læger fordelt på 4 lægeklinikker
(2 i Haderslev og 2 i Middelfart kommune)
tilmeldte sig projektet

TOFpilot1
invitation

4769 patienter født 1959-1988 blev udtrukket til deltagelse

4633 modtog en invitation til deltagelse i e-boks
2418 gav ikke samtykke
2215 gav samtykke til deltagelse
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%

Samtykke

60
50

+ POSTKORT

– POSTKORT

Gruppe 1
(TOF1 invitation
+ postkort)

Gruppe 2
(TOF1 invitation
– postkort)
(kontrol)

40

Gruppe 3
(Revideret
invitation +
postkort)

Gruppe 4
(Revideret
invitation
– postkort)

20

136 havde ikke e-boks
Ny revideret
invitation

Borgerne i Gruppe 3 havde den højeste samtykke-procent
(52%), herefter fulgte Gruppe 1 med 50%, og Gruppe 4
med 49%. Den laveste samtykke-procent optrådte i
Gruppe 2 (40%) (Figur 3). Samtykkeprocenten i denne
gruppe svarede ca. til samtykke-procenten i TOFpilot1
(41%).

30

10
0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
TOF1 invitation TOF1 invitation rev. invitation rev. invitation
+ postkort
– postkort
+ postkort
– postkort)
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4.2 ⁝ Borgernes årsager til ikke at deltage
I alt 2418 borgere (52%) gav ikke samtykke til at del
tage i projektet. Af disse udfyldte 98 (58 kvinder og
40 mænd) et spørgeskema med spørgsmål om deres
grunde til ikke at deltage.
De 98 borgere adskilte sig fra de øvrige ikke-deltagende
borgere med hensyn til alder (p=0.00) (% i alders
gruppen 29-39 år: 17% vs. 34%; 40-49 år: 37% vs. 38%;
50-60 år: 46% vs. 28%) og køn (p=0.02) (% kvinder:
59% vs. 47%). De adskilte sig derimod ikke med hensyn
til oprindelsesland, uddannelsesniveau, arbejdsmarkeds
tilknytning, samlivsstatus eller lægesøgningsadfærd
indenfor de seneste to år.
Tabel 2 viser borgernes angivelse af årsager til ikke at
deltage. Det var muligt for borgerne at angive mere end
en årsag.

Tabel 2 ⁝ Årsager til ikke at deltage i TOFpilot2

4.3 ⁝ Den personlige sundhedsprofil og borgernes fordeling i risikogrupper

OPSUMMERING AF VÆSENTL IGST E F UND
❚ 98 af de 2418 borgere, der valgte ikke at give
samtykke, besvarede et spørgeskema vedrørende
årsager til ikke at deltage.
❚ De 98 borgere lignede de øvrige ikke-deltagere
med hensyn til oprindelsesland, uddannelses
niveau, arbejdsmarkedstilknytning, samlivsstatus
og lægesøgningsadfærd, men adskilte sig ved at
være ældre og oftere kvinder.
❚ Overordnet set var de hyppigst angivne årsager
til ikke at deltage manglende tid, en allerede sund
livsstil og følelsen af at være sund og rask.
❚ Hyppigst angivne årsag blandt mænd var følelsen
af at være sund og rask, mens det blandt kvinder
var en allerede sund livsstil.
❚ Kun få (3%) angav frygt for resultaterne af hel
bredstjekket som begrundelse for ikke at deltage.

JEG ØNSKER IKKE AT DELTAGE I PROJEKTET FORDI …

MÆND

KVINDER

SAMLET

13 (33%)

12 (21%)

25 (26%)

7 (18%)

17 (29%)

24 (24%)

Jeg føler mig sund og rask (n(%))

10 (25%)

10 (17%)

20 (20%)

Det er uklart for mig, hvad projektet går ud på (n(%))

8 (20%)

9 (16%)

17 (17%)

Jeg får regelmæssige helbredstjek hos min læge (n(%))

7 (18%)

9 (16%)

16 (16%)

Jeg kan selv ændre livsstil, hvis jeg synes der er behov for det (n(%))

6 (15%)

9 (16%)

15 (15%)

Jeg ønsker ikke, at oplysninger fra min journal hos min egen læge
videregives til projektet (n(%))

5 (13%)

7 (12%)

12 12%)

Deltagelse i projektet vil gøre mig unødigt bekymret (n(%))

5 (13%)

6 (10%)

11 (11%)

Jeg tror ikke, projektet kan hjælpe mig til en sundere livsstil (n(%))

4 (10%)

6 (10%)

10 (10%)

Jeg ønsker ikke at kende min risiko for at udvikle en livsstilssygdom (n(%))

6 (15%)

5 (9%)

11 (11%)

Jeg bryder mig ikke om, at andre blander sig i min livsstil (n(%))

4 (10%)

5 (9%)

9 (9%)

Jeg er bange for, at andre kan få adgang til resultaterne f.eks.
forsikringsselskaber (n(%))

6 (15%)

3 (5%)

9 (9%)

Jeg er allerede i behandling for en livsstilssygdom (n(%))

5 (13%)

3 (5%)

8 (8%)

Jeg ønsker ikke at ændre min livsstil (n(%))

4 (10%)

3 (5%)

7 (7%)

Jeg er bange for, at resultaterne af et helbredstjek ville være negative (n(%))

0 (0%)

3 (5%)

3 (3%)

Jeg ønsker ikke at få medicin, hvis det er det, min læge foreslår (n(%))

2 (5%)

1 (2%)

3 (3%)

Jeg synes, at jeg er for ung til at få noget ud af en sundhedsprofil (n(%))

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Jeg synes, at jeg er for gammel til at få noget ud af en sundhedsprofil (n(%))

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Ikke svaret (n(%))

3 (8%)

11 (19%)

14 (14%)

Jeg har ikke tid til at deltage (n(%))
Jeg har allerede en sund livsstil (n(%))
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O P SUM M E R I NG AF VÆSE NTLI GSTE F UND

SAM M E NLI GNI NG M E D TO F PI LOT 1

❚ Samlet set valgte 71% af borgerne der gav sam
tykke at svare på sundhedsprofilspørgeskemaet.
Svarprocenten var højest blandt kvinder og de
ældre borgere.

❚ Andelen af borgere, der fik en personlig sund
hedsprofil, var signifikant højere i TOFpilot2
(33%) end i TOFpilot1 (30%) (p=0.000).

❚ De i alt 1540 borgere, der fik en personlig sund
hedsprofil, udgør 33% af de borgere, der fra start
blev inviteret til at deltage i projektet.
❚ Borgerne fordelte sig i de fire risikogrupper (lilla,
rød, gul og grøn) som følger: 382 (25%) var alle
rede diagnosticerede (lilla), 321 (21%) var i høj
risiko og fik tilbudt et forløb i almen praksis (rød),
358 (23%) havde risikoadfærd og fik tilbudt et
forløb i kommunen (gul), og 479 (31%) havde en
sund livsstil (grøn).

❚ Stigningen var signifikant blandt kvinder (38%
vs. 34%, p=0.001), men ikke blandt mænd
(28% vs. 26%, p=0.175).
❚ Borgernes procentvise fordeling i risikogrupperne
samt karakteristika for de fire grupper var sva
rende til TOFpilot1.

❚ Borgerne i de fire risikogrupper adskilte sig fra
hinanden med hensyn til uddannelsesniveau, ar
bejdsmarkedstilknytning, samlivsstatus, hvorvidt
partneren deltog i projektet og lægesøgnings
adfærd. Generelt var de fleste kendte risikofak
torer koncentreret i lilla og rød gruppe.
❚ Som følge af den måde grupperne blev defineret
på, adskilte de sig desuden i forhold til livsstil
(KRAM), BMI, køns- og aldersfordeling.

Hvor mange og hvilke borgere tog imod
tilbuddet om en personlig sundhedsprofil?
I april 2019 modtog alle de borgere, der havde givet
samtykke, og som stadig boede i projektkommunerne og
havde samme læge (n=2179), endnu en invitation i deres
digitale postkasse – denne gang til at udfylde et spør
geskema og få en personlig sundhedsprofil. I alt 1540
borgere (71%) tog imod dette tilbud (Figur 4).
Svarprocenten var højere blandt kvinder (72%) end
blandt mænd (66%) (p=0.009), og gennemsnitsalderen
var højere blandt respondenter (48.2 år) end blandt
ikke-respondenter (46.5 år) (p=0.000).

Figur 4 ⁝ Flow over borgere der modtog en
personlig sundhedsprofil
2215 gav samtykke til
deltagelse
36 flyttede ud af
kommunen / skiftede læge
2179 modtog en invitation
til at få en personlig
sundhedsprofil
639 fik ikke en personlig
sundhedsprofil
1540 fik en personlig
sundhedsprofil
|
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Hvordan fordelte borgerne sig i de fire
risikogrupper?

Hvad karakteriserede borgerne i de fire
risikogrupper?

Borgerne blev fordelt i fire risikogrupper på baggrund af
oplysninger om diagnose og behandling fra patientjour
nalerne og oplysninger om livsstil fra spørgeskemaet:
382 (25%) var allerede diagnosticeret eller i behandling
for en livsstilssygdom (lilla), 321 (21%) var i høj risiko for
at udvikle en livsstilssygdom og blev tilbudt forløb i
almen praksis (rød), 358 (23%) havde risikoadfærd og
blev tilbudt forløb i kommunen (gul) og 479 (31%) havde
en sund livsstil (grøn) (Figur 5).

Borgerne i de fire risikogrupper adskilte sig med hensyn
til uddannelsesniveau (p=0.00) (% lavt-uddannede:
henholdsvis 17%, 15%, 9% og 5% i den lilla, røde, gule
og grønne gruppe), arbejdsmarkedstilknytning (p=0.00)
(% i beskæftigelse: 80%, 88%, 88% og 91%), samlivs
status (p=0.03) (% samboende: 76%, 79%, 75% og
83%), hvorvidt partneren også deltog i projektet
(p=0.00) (% partnerdeltagelse: 46%, 52%, 49%, 62%)
og lægesøgningsadfærd (p=0.00) (% med besøg hos
lægen indenfor de seneste to år: 91%, 79%, 75% og
78%). Som følge af den måde grupperne blev defineret
på, adskilte de sig desuden i forhold til livsstil, BMI,
køns- og aldersfordeling (Tabel 3).

Tabel 3 viser karakteristika for borgerne i de fire risiko
grupper, og til sammenligning tal fra Den Nationale
Sundhedsprofil.

Tabel 3 ⁝ Karakteristika for borgerne i de fire risikogrupper

n (%)
Køn*

Mænd (n (%))
Kvinder (n (%))

Grupperne adskilte sig ikke med hensyn til oprindelses
land (p=0.27), idet langt størstedelen (>95%) af delta
gerne i alle fire grupper var af dansk oprindelse.

1540 fik en personlig
sundhedsprofil

382 (25%)
var allerede diagnosticeret eller i
behandling for en livsstilssygdom
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TOTAL

382

321

358

479

1540
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166

141
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8918
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65
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6251
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(47)(44)
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(39)(30)

(33)

248

238

67

120
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8377

(65)(74)

(74)(83)

(19)(22)

(25)(39)

(44)(54)

(38)

147 (39)

116 (36)

69 (19)

28 (6)

360 (23)
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192

–
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(54)(55)
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98
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(28)(25)

6

9
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(3)(3)

(3)(5)

56
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(15)(18)
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BMI*

BMI > 30

Risiko
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#*

Kost (n (%))
Rygning (n (%))
Alkohol (n (%))
Motion (n (%))

321 (21%)
var i høj risiko for livsstilssygdom og
blev tilbudt forløb i almen praksis

LILLA

23

50-60 år (n (%))

358 (23%)
havde risikoadfærd og blev tilbudt
forløb i kommunen

SUNDHEDSPROFIL
UNDERSØGELSEN 2017

Alders 29-39 år (n (%))
gruppe*

Figur 5 ⁝ Borgernes fordeling i de fire risikogrupper

479 (31%)
havde en sund livsstil

Tallene repræsenterer besvarelser fra borgere i alders
gruppen 29-60 år i Region Syddanmark.

(26)(24)
–
–

201

3551

(13)(12)

(20)

27
(2)(3)

–

200

3040

(13)(14)

(18)

*) Signifikant (p<.05) forskel imellem grupperne
#) Kost: Kostscore ≤ 4; Rygning: Daglig ryger; Alkohol: > 14/21 genstande pr. uge for kvinder/mænd; Motion: Stillesiddende adfærd
§) Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Tal vedr. alder og køn repræsenterer de borgere fra Region Syddanmark i alders
gruppen 29-60 år, der besvarede Sundhedsprofilundersøgelsen i 2017. Data vedr. risikoadfærd og BMI repræsenterer resultater
for aldersgruppen 30-60 år (n=17682).
(x) Røde tal i parentes angiver procenter i TOFpilot1.

Sammenlignes tallene fra TOFpilot2 med dem fra TOF
pilot1 ses nogenlunde den samme forekomst af rygere
og borgere med stillesiddende adfærd, usunde kost
vaner og et højrisiko alkoholforbrug. Andelen af rygere
og borgere med stillesiddende adfærd synes imidlertid

at være lidt lavere end blandt det udsnit af den gene
relle befolkning i Region Syddanmark (30-60 årige), der
deltog i Sundhedsprofilundersøgelsen. De to kohorter
er imidlertid ikke direkte sammenlignelige, da alders- og
kønsfordelingen varierer.
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EPPAMSDEHD

4.4 ⁝ Borgernes deltagelse i interventionen i almen praksis og kommune

SAM M E NLI GNI NG M E D TO F P I LOT1

O P S UM M E RING A F VÆS E N TLIGSTE FU ND

Gule borgere:

Røde borgere:

❚ Hver tredje gule borger fik den indledende telefon
samtale med en kommunal sundhedsmedarbejder.

❚ Næsten 2/3 af de røde borgere tog imod interven
tionen i almen praksis.

nim

❚ Blandt disse valgte ca. hver tredje at bestille op
ringning fra egen læge med henblik på bestilling
af tid til helbredsundersøgelse.
❚ Flere mænd, flere lavt-uddannede og flere uden
besøg hos egen læge indenfor de seneste to år
valgte at bestille opringning fra egen læge frem
for at ringe selv.
❚ Samlet set fik knap halvdelen (45%) af de røde
borgere en helbredsundersøgelse (n=144).
❚ Andelen af gennemførte helbredsundersøgelser
var større blandt dem, der bestilte opringning fra
egen læge, end blandt dem, der angav at ville
ringe selv.

❚ Gruppen af borgere, der modtog telefonsamtalen
adskilte sig fra de øvrige gule borgere ved en større
andel med BMI>30. De adskilte sig imidlertid ikke
med hensyn til alders- og kønsfordeling, livsstil,
uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning,
samlivsstatus og lægesøgningsadfærd.

❚ Efter telefonsamtalen blev knap hver fjerde henvist
videre til en sundhedssamtale (n=29), mens resten
blev enten afsluttet (n=78) eller henvist direkte til
livsstilstilbud i kommunen (n=16).
❚ Efter sundhedssamtalen blev yderligere 9 borgere
(svarende til 35% af de gule borgere, der fik en
sundhedssamtale) henvist til livsstilstilbud i
kommunen.

❚ Sammenligner man TOFpilot1 og TOFpilot2 resulta
terne fra de to gennemgående lægehuse i Haderslev
kommune ses det, at den justerede intervention har
virket efter hensigten, idet antallet af borgere med
samtykke til at deltage og antallet af røde borgere,
der fik en helbredsundersøgelse er øget signifikant.

❚ Relativt færre fik efterfølgende en helbreds
samtale (39% vs. 86%, p=0.000).
❚ Der var ikke forskel i den samlede andel af røde
borgere, der fik en helbredssamtale (17% vs. 16%,
p=0.851).
❚ Andelen af gule borgere, der fik en telefonsamtale,
var signifikant højere i TOFpilot2 end i TOFpilot1
(34% vs. 21%, p=0.000)).

115
tog ikke imod
forløb i almen
praksis

enummoK

siskarp nemlA
Evalueringsrapport TOF pilot 2

❚ Stigningen var signifikant blandt både mænd
(39% vs. 16%, p=0.000) og kvinder (52% vs.
23%, p=0.000).

❚ I disse lægehuse ses desuden en markant stigning i
antallet af mænd, der får en helbredsundersøgelse.

Flere mænd (p=0.00) (69% vs. 39%), flere kortuddan
nede (p=0.02) (22% vs. 9%) og flere, som ikke havde
konsulteret deres egen læge indenfor de seneste to år
(p=0.05) (27% vs. 15%) valgte at bestille en opringning
fra egen læge fremfor at ringe selv.
Borgerens alder, oprindelsesland, arbejdsmarkedstilknyt
ning, samlivsstatus, deltagende partner i projektet, BMI
eller livsstil (KRAM) havde derimod ingen betydning for
borgerens valg af kontaktform.

Figur 6 ⁝ De røde borgeres flow i almen praksis

❚ Efter helbredsundersøgelsen fik knap 4 ud af 10
tilbudt en helbredssamtale (n=56), mens resten
(n=80) enten blev afsluttet direkte (n=67) eller
henvist til kommunalt forløb (n=13)

|

❚ Der var ikke forskel i den samlede andel af gule
borgere, der fik en sundhedssamtale (7% vs. 5%,
p=0.113).

I alt 206 (64%) af de røde borgere valgte at tage imod
interventionen i almen praksis. Blandt disse valgte 70
(34%) via sundhedsprofilen at bestille opringning fra
egen læge med henblik på aftale om tid til helbreds
undersøgelse, og 118 (57%) angav at ville ringe selv.
Hertil kom 18, der blev ringet op af lægen eller bestilte
en helbredsundersøgelse uden først at have valgt kon
taktform på sundhedsprofilen (se Figur 6).

❚ De røde borgere, der fik en helbredsundersøgelse,
var sammenlignelige med de øvrige røde borgere
med hensyn til alder, uddannelsesniveau, arbejds
markedstilknytning, samlivsstatus, lægesøgnings
adfærd og livsstil. Der var dog en overvægt af
kvinder.

16

❚ Andelen af røde borgere, der fik en helbreds
undersøgelse, var markant højere i TOFpilot2
end i TOFpilot1 (45% vs. 19%, (p=0.000)).

Interventionen i almen praksis
– hvordan valgte borgerne at tage kontakt
til almen praksis?

❚ Andelen af røde borgere, der fik en helbreds
undersøgelse, varierede markant fra lægehus til
lægehus (38-71%). Den højeste deltagelse blev
observeret i det lægehus, der på eget initiativ
ringede til alle uanset borgerens valg af kontakt
form.

❚ Efter helbredssamtalen blev yderligere 8 borgere
henvist til kommunalt forløb, så det samlede antal
henvisninger kom op på 21.

❚ Stigningen var signifikant blandt både mænd
(33% vs. 22%, p=0.013) og kvinder (35% vs. 20%,
p=0.000).

321 (21%)
var i høj risiko for
livsstilssygdom og
blev tilbudt forløb
i almen praksis

13
kunne ikke
kontaktes
70
ønskede
opringning

147
aftalt tid til
TOF helbredsundersøgelse

118
ønskede
selv at tage
kontakt
18
valgte ikke
kontaktform

3
udeblevet
helbredsundersøgelse

46
tog ikke
kontakt

13
henvist til
kommunalt
TOF forløb

8
kunne ikke
kontaktes

144
gennemført
TOF helbredsundersøgelse

136
telefonisk
tilbagemelding

56
henvist til
TOF helbredssamtale

3
udeblevet
helbredssamtale

8
henvist til
kommunalt
TOF forløb

53
gennemført
TOF helbredssamtale

67
afsluttet TOF
forløb i almen
praksis
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Hvor mange og hvilke borgere fik en helbreds
undersøgelse og en helbredssamtale?
Ved projektperiodens udløb havde 54 (77%) af de
borgere, der bestilte opringning fra lægen, og 72 (61%)
af de borgere, der angav at ville ringe selv, samt de 18
borgere, der ikke havde valgt kontaktform, fået en hel
bredsundersøgelse. Herved kom det samlede antal hel
bredsundersøgelser op på 144 (svarende til i alt 45%
(19%) af de røde borgere). Samlet set fik 80 (52%) af
kvinderne og 64 (39%) af mændene i den røde gruppe
en helbredsundersøgelse.
Andelen af røde borgere, der fik en helbredsunder
søgelse, varierede markant fra lægehus til lægehus
(38%-71%). Den højeste deltagelse optrådte i det læge
hus, der på eget initiativ ringede alle op uanset borge
rens valg af kontaktform.
Der var en overvægt af kvinder blandt de borgere, der
fik en helbredsundersøgelse (n=144) sammenlignet med
de røde borgere, der ikke gjorde (n=177) (56% vs. 42%,
p=0.02). De to grupper var sammenlignelige med hensyn
til alle øvrige parametre herunder alder, oprindelses
land, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning,
samlivsstatus, deltagende partner i projektet, rygevaner,
alkoholvaner, kostvaner, motionsvaner, BMI og læge
søgningsadfærd.
Efter helbredsundersøgelsen blev 56 (39%) henvist til
en helbredssamtale, 13 (9%) blev overflyttet til kommu
nalt TOF-forløb og 67 (47%) blev afsluttet i almen prak
sis. De sidste otte borgere (6%) blev forsøgt kontaktet
telefonisk efter helbredsundersøgelsen, men uden held,
og der blev derfor ikke indgået aftaler om disse borgeres
videre forløb.

I alt 53 (95%) af de 56 borgere, der blev henvist til en
helbredssamtale fik en sådan inden projektperiodens
udløb (svarende til i alt 17% af de røde borgere) (16%).
Efter helbredssamtalen blev otte af de 53 borgere (15%)
overflyttet til kommunalt TOF-forløb.
De røde borgeres samlede flow fremgår af figur 6 på
side 17.

Interventionen i kommunen
– hvor mange og hvilke borgere fik en telefonsamtale og en sundhedssamtale i kommunen?
I alt 151 (42%) (27%) af de gule borgere bestilte via
sundhedsmappen en telefonsamtale med kommunen,
og 123 af disse (82%) fik gennemført samtalen (sva
rende til i alt 34% (21%) af de gule borgere) (Figur 7).
Sammenligner man de 123 gule borgere, der fik en tele
fonsamtale med de gule borgere, der ikke gjorde (n=235),
adskiller de to grupper sig ved, at der var en større
andel med BMI>30 blandt dem, der fik en telefonsamtale
(26%) i forhold til dem, der ikke gjorde (16%)(p=0.03).
Grupperne adskilte sig ikke med hensyn til alders- og
kønsfordeling, livsstil, oprindelsesland, uddannelsesni
veau, arbejdsmarkedstilknytning, samlivsstatus, delta
gende partner i projektet og lægesøgningsadfærd.
Efter telefonsamtalen blev 29 borgere (24%) (35%)
henvist til en sundhedssamtale, 16 borgere (13%) (9%)
blev henvist til livsstilstilbud i kommunen og 78 borgere
(63%) (54%) blev afsluttet. Blandt de borgere, der blev
henvist til en sundhedssamtale fik 26 (90%) en sådan
inden projektperiodens afslutning (svarende til i alt 7%
(5%) af de gule borgere). Efterfølgende blev 9 (35%)
(61%) henvist til et livsstilstilbud i kommunen.

Figur 7 ⁝ De gule og de røde borgeres flow i kommunen
207
tog ikke imod
forløb i
kommunen

358
havde risikoadfærd
og blev tilbudt
forløb i kommunen
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19 (16 + 3)
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

29 kunne
ikke
kontaktes

163
(151 + 12)
ønskede
opringning

21
henvist til
kommunalt
TOF forløb

134 (123 + 11)
gennemført
indledende
telefonsamtale
9
tog ikke
imod forløb
i kommunen

35 (29 + 6)
henvist til
TOF Sundhedssamtale

80 (78 + 2)
afsluttet
forløb i
kommunen

3
udeblevet
Sundhedssamtale

32 (26 + 6)
gennemført
TOF Sundhedssamtale

14 (9 + 5)
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

De røde borgeres deltagelse i kommunalt
TOF-forløb efter henvisning fra almen praksis
Som nævnt tidligere blev i alt 21 røde borgere henvist
fra almen praksis til et kommunalt TOF-forløb – 13 efter
helbredsundersøgelsen og 8 efter helbredssamtalen
(svarende til i alt 16% af de røde borgere, der fik en
helbredsundersøgelse). Samlet set bestilte 12 (52%) af
disse en telefonsamtale og i alt 11 (92%) fik en (Figur 7).
Efter telefonsamtalen blev seks (55%) henvist til en
sundhedssamtale, tre (27%) blev henvist til et livsstils
tilbud i kommunen og de sidste to (18%) blev afsluttet.
Efter sundhedssamtalen blev fem (83%) henvist til et
livsstilstilbud i kommunen.

Generelt
– hvor i forløbene faldt borgerne fra?
Det største procentvise frafald sås lige efter borgeren
havde modtaget den personlige sundhedsprofil, hvor
207 (58%) af de gule og 115 (36%) af de røde borgere
valgte ikke at tage imod tilbuddene i kommune og almen
praksis (Figur 6 og 7). Næststørste procentvise frafald
sås blandt de røde borgere, der valgte selv at ville tage
kontakt til lægen med henblik på bestilling af tid til en
helbredsundersøgelse. Samlet set nåede 34% fra denne
gruppe ikke at aftale tid til en helbredsundersøgelse før
projektperioden var afsluttet. Blandt de gule og røde
borgere, der bestilte opringning fra kommunen og almen
praksis, sås et væsentligt lavere frafald (henholdsvis
18% og 19%). Det procentvise frafald blev mindre jo
længere borgerne kom i forløbene i almen praksis og
kommune.

Hvad var den samlede effekt af de målrettede
rekrutteringstiltag på borgernes deltagelse?
På baggrund af resultaterne fra TOFpilot1 blev der i
TOFpilot2 implementeret målrettede rekrutteringstiltag
med det formål at rekruttere flere borgere til at deltage
i projektet, særligt flere borgere med lavere socioøkono
misk status og flere mænd. Tiltagene omfattede som
tidligere nævnt udsendelse af postkort til borgernes
postadresse to uger før invitationen i den digitale post
kasse; Brug af ny, revideret invitation målrettet mænd
og borgere med lavere socioøkonomisk status; Mål
rettede rekrutteringstiltag i Haderslev kommune (opslag
i sociale boligområder, facebook-opslag, artikel i lokal
avis, informationsmateriale og opslag i Sundhedsbussen
i Gram, mv.) og åbning af muligheden for, at røde borgere
kunne bestille opringning fra egen læge med henblik på
bestilling af tid til en helbredsundersøgelse.

De generelle stigninger i deltagelsen mellem TOFpilot1
og TOFpilot2 indikerer, at justeringerne har virket efter
hensigten. Da projekterne blev gennemført i forskellige
borgergrupper, kan vi imidlertid ikke udelukke, at stig
ningerne kan skyldes systematiske forskelle mellem de
to populationer. Med henblik på at verificere, at de obser
verede stigninger kan skyldes den justerede intervention,
har vi derfor sammenlignet resultaterne fra de to læge
huse i Haderslev kommune, der deltog i begge projekter.
Fra disse lægehuse blev 1080 tilfældigt udvalgte patien
ter født i 1957 og til og med 1986 inviteret til deltagelse
i TOFpilot1, og i TOFpilot2 udgjorde patientpopulationen
alle patienter født i 1959 og til og med 1988 fratrukket
dem, der blev inviteret i TOFpilot1. Tabel 4 viser karakte
ristika for de to patientgrupper.

Tabel 4 ⁝ Alders- og kønsfordeling for de
inviterede patienter fra de to lægehuse i
Haderslev kommune i TOFpilot1 og TOFpilot2

Inviterede
borgere (n)
Andel mænd
(n (%))
Alder
(gns., (sd))

TOFPILOT 1

TOFPILOT 2

P

1080

1764

521 (48.3)

831 (47.1)

p=0.56

45.1 (8.5)

45.2 (8.7)

p=0.65

Som det fremgår af Tabel 4 var der ikke forskel imellem
de to patientgrupper hvad angår køns- og aldersforde
ling.
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Tabel 5 ⁝ Borgernes samtykke, sundhedsprofil og deltagelse i interventionen
i almen praksis og kommune i Haderslev i TOFpilot1 og TOFpilot2

Samtykke

Sundhedsprofil

Helbredsundersøgelser

TOFPILOT 1

TOFPILOT 2

P

O P SUM M E R I NG AF VÆSE NTLI GSTE F UND

SAM M E NLI GNI NG M E D TO F PI LOT 1

Total (n (%))

416 (39%)

793 (45%)

p=0.001

Mænd (n (%) §)

175 (34%)

330 (40%)

p=0.024

❚ Næsten alle borgerne fandt projektets informa
tionsmateriale forståeligt og tilpas i omfang.

Kvinder (n (%) §)

241 (43%)

463 (50%)

P=0.016

❚ Der sås ingen forskel i vurderingen af informa
tionsmateriale og sundhedsprofilen mellem
TOFpilot1 og TOFpilot2.

Total (n (%))

310 (29%)

532 (30%)

p=0.42

Mænd (n (%) §)

128 (25%)

216 (26%)

p=0.70

Kvinder (n (%) §)

182 (33%)

319 (34%)

P=0.53

16 (26%)

47 (42%)

p=0.03

4 (13%)

19 (33%)

p=0.04

Kvinder (n (%) ##)

12 (39%)

28 (52%)

p=0.27

Total (n (%) #)

14 (23%)

15 (14%)

p=0.14

4 (13%)

4 (7%)

p=0.45

10 (32%)

11 (20%)

p=0.30

Total (n (%) ¤)

17 (21%)

28 (24%)

p=0.73

Mænd (n (%) ¤¤)

8 (24%)

9 (21%)

p=0.79

Kvinder (n (%) ¤¤)

9 (18%)

19 (25%)

p=0.39

4 (5%)

2 (2%)

p=0.23

1 (3%)

0 (0%)

p=0.43

3 (6%)

2 (3%)

p=0.38

Total (n (%) #)
Mænd (n (%) ##)

Helbredssamtaler

Mænd (n (%) ##)
Kvinder (n (%) ##)
Telefonsamtaler

Sundhedssamtaler

Total (n (%) ¤)
Mænd (n (%) ¤¤)
Kvinder (n (%) ¤¤)

§)
#)
##)
¤)
¤¤)

% af inviterede mænd eller kvinder
% af de røde borgere
% af de røde mænd eller kvinder
% af de gule borgere
% af de gule mænd eller kvinder
Signifikante forskelle mellem TOFpilot1 og TOFpilot2
er markeret med fed skrift.

Tabel 5 viser ovennævnte patientgruppers deltagelse i
de forskellige dele af interventionen i TOFpilot1 og TOF
pilot2.
Som det fremgår af Tabel 5 var der signifikant flere
borgere, der gav samtykke til at deltage i TOFpilot2
(p=0.001), både flere mænd (p=0.024) og kvinder
(p=0.016). Der var ingen forskel i andelen, der fik en
sundhedsprofil. Blandt borgerne i rød gruppe var der
signifikant flere, der fik en helbredsundersøgelse
(p=0.03).
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4.5 ⁝ Borgernes evaluering af informationsmateriale og sundhedsprofil

Evalueringsrapport TOF pilot 2

Stigningen var særligt markant blandt mændene
(p=0.04). Andelen af røde borgere, der fik en helbreds
samtale, samt andelen af gule borgere, der fik en tele
fon- og sundhedssamtale, ændrede sig ikke fra TOFpilot1
til TOFpilot2.
Ovenstående resultater skal tolkes med et vist forbe
hold, da de to undersøgelser ikke blev kørt samtidig, og
da det derfor ikke kan udelukkes, at udefrakommende
faktorer kan have påvirket resultaterne. Patientpopula
tionerne inviteret i de to projekter er imidlertid ens hvad
angår alders- og kønsfordeling, så ovenstående resulta
ter støtter op om antagelsen, at de samlede rekrutte
ringstiltag i TOFpilot2 har haft den ønskede effekt, både
med hensyn til borgernes - og særligt mændenes – sam
tykke til at deltage, og aktive deltagelse, i interventionen
i almen praksis.

❚ Størstedelen af borgerne fandt desuden sund
hedsprofilen forståelig og relevant.
❚ Mere end halvdelen af borgerne fandt sundheds
profilen motiverende og gavnlig for håndtering af
deres livsstil.
❚ Andelen af borgere, der fandt sundhedsprofilen
motiverende og gavnlig for håndtering af deres
livsstil var størst i den røde gruppe, og andelen af
borgere, der fandt sundhedsprofilen relevant, var
størst i den lilla gruppe.
❚ Kun få fandt oplysningerne bekymrende.
❚ Andelen af borgere, der fandt oplysningerne
bekymrende, var størst blandt borgere i den
gule gruppe.

Umiddelbart efter, at borgeren havde givet samtykke
til at deltage, og efter at de havde modtaget den per
sonlige sundhedsprofil, blev borgeren præsenteret for
et spørgeskema om deres oplevelse af henholdsvis den
indledende information om projektet og den personlige
sundhedsprofil. I alt svarede 2124 af 2215 (96%) på
spørgeskemaet vedr. den indledende information og

1099 af 1540 (71%) på spørgeskemaet vedr. sundheds
profilen.

Hvordan vurderede borgerne projektets
informationsmateriale?
Tabel 6 viser borgernes vurdering af den information de
fik forud for afgivelse af samtykke til deltagelse.

Tabel 6 ⁝ Borgerens vurdering af projektets informationsmateriale #
VURDERING AF INFORMATIONER
OM PROJEKTET FRA …

LET
FORSTÅELIGE

NOGENLUNDE
FORSTÅELIGE

SVÆRT
FORSTÅELIGE

Invitationen i e-Boks (n (%))

1778 (84)(81)

331 (16)(18)

11 (1)(1)

Informationsfilm på www.sundhedsmappe.dk§ (n (%))

942 (86)(85)

144 (13)(14)

1 (0)(0)

Samtykkeerklæringen (n (%))

1767 (83)(86)

334 (16)(13)

13 (1)(1)

Projekthjemmesiden www.projekttof.dk£ (n (%))

769 (80)(76)

179 (19)(23)

9 (1)(1)

Projektets samlede information (n (%))

1731 (82)(80)

382 (18)(19)

10 (0)(1)

#) Resultater fra indledende spørgeskema til borgerne. I alt 2124 (96%) af de 2215 borgere besvarede spørgeskemaet
§) 1090 (51%) af de 2124 borgere havde set informationsfilmen
£) 961 (45%) af de 2124 borgere havde besøgt hjemmesiden
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På spørgsmål om den samlede mængde af information
svarede 2029 (96%) (96%), at informationsmængden
var tilpas, mens 43 (2%) (2%) mente den var mangel
fuld og 49 (2%) (2%) mente den var for omfattende.

Var der forskel på forståeligheden af de
to invitationer?
Tabel 7 viser hvordan borgerne vurderede forståelig
heden af de to invitationstyper. Begge invitationer blev
vurderet som let forståelige af langt størstedelen af
borgerne, og de i Tabel 7 viste forskelle i bedømmelsen,
er ikke signifikante (p>05).

Hvordan vurderede borgerne oplysningerne i
den personlige sundhedsprofil?
Størstedelen af borgerne (90%) fandt oplysningerne
i sundhedsprofilen let/meget let forståelige, 9% fandt
dem nogenlunde forståelige og kun få (<1%) fandt dem
svært/meget svært forståelige.

I alt 86% af borgerne vurderede, at den samlede mæng
de af informationer i sundhedsprofilen var tilpas, 13%
fandt den mangelfuld og <1% fandt den for omfattende.
Figur 8 viser borgernes vurdering af de oplysninger,
som var tilgængelige i den personlige sundhedsprofil.
Som det fremgår af Figur 8 fandt størstedelen (84%)
(83%) af borgerne oplysningerne i sundhedsprofilen
relevante, cirka halvdelen fandt dem motiverende
(50%) (49%) og gavnlige (55%) (56%) i forbindelse
med ændring/håndtering af livsstil, og kun få (15%)
(15%) fandt oplysningerne bekymrende.
Andelen af borgere, der fandt oplysningerne relevante
var størst blandt borgere i den lilla gruppe (86%), mens
andelen af borgere, der fandt oplysningerne henholds
vis motiverende og gavnlige var størst blandt borgere
i den røde gruppe (62% og 64%). Andelen af borgere,
der fandt oplysningerne bekymrende, var størst blandt
borgere i den gule gruppe (24%).

VURDERING AF INVITATIONEN I E-BOKS

LET
FORSTÅELIGE

NOGENLUNDE
FORSTÅELIGE

Samme invitation som i TOFpilot1 (n (%))

813 (82)

167 (17)

7 (1)

965 (85)

164 (15)

4 (0)

SVÆRT
FORSTÅELIGE

Figur 8 ⁝ Borgerens evaluering af oplysningerne i den personlige sundhedsprofil
%

O P SUM M E R I NG AF VÆSE NTLI GSTE F UND
❚ Der blev gennemført i alt 144 helbredsundersø
gelser og 53 helbredssamtaler svarende til 10.3
helbredsundersøgelser og 3.8 helbredssamtaler
pr. deltagende læge.
❚ Lægen eller sygeplejersken gennemførte største
delen af helbredsundersøgelserne. Organiseringen
af arbejdet med helbredsundersøgelserne, og der
med personaleforbruget, varierede markant fra
lægehus til lægehus.
❚ Næsten alle helbredsundersøgelser og helbreds
samtaler blev gennemført på 30 minutter eller
derunder, tidsforbruget varierede mellem perso
nalegrupperne og lægehusene.
❚ Lægerne vurderede, at 77-84% af helbredsunder
søgelserne var relevante.

Tabel 7 ⁝ Borgernes vurdering af de to invitationer anvendt i TOFpilot2

Revideret invitation (n (n%))

4.6 ⁝ Interventionen i almen praksis

Oplysningerne i den personlige sundhedsprofil var...

100

❚ Knap 6 ud af 10 af de undersøgte borgere blev iden
tificeret med en eller flere forhøjede laboratorie
værdier i forbindelse med helbredsundersøgelsen.
❚ Borgerne for hvem lægen vurderede helbreds
undersøgelsen som relevant, havde et højere
gennemsnitligt BMI end de borgere, for hvem
helbredsundersøgelsen vurderedes ikke relevant.
Grupperne adskilte sig ikke hvad angår resulta
terne af helbredsundersøgelsen eller forekomst
af risikoadfærd.
❚ Efter helbredsundersøgelsen blev 4 ud af 10
borgere henvist videre til en helbredssamtale, 5
ud af 10 blev afsluttet og 1 ud af 10 blev henvist
til kommunen.

90
80
70
60

❚ De borgere, der blev henvist til en helbreds
samtale, adskilte sig fra dem, der blev afsluttet
eller henvist til kommunen ved at have højere
laboratorieværdier (HbA1c, total-kolesterol og
blodtryk). De adskilte sig ikke med hensyn til
alder, køn og risikoadfærd.

50
40
30
20
10
0
Velkendte

Relevante

Gavnlige #

Motiverende #

Tryghedsskabende

Bekymrende

❚ Lægernes hyppigst angivne begrundelse for at
afslutte borgeren i almen praksis eller henvise
borgeren videre til kommunen efter helbreds
undersøgelsen var, at resultatet af helbreds
undersøgelsen viste normale værdier.
❚ Lægerne vurderede, at 95% af helbredssamta
lerne var relevante.
❚ Efter helbredssamtalen blev der aftalt opfølgning
i almen praksis med mere end halvdelen af patien
terne (n=28).
❚ Fokus for opfølgningen var rådgivning vedrørende
livsstilsændring (n=24), opstart eller justering af
medicinsk behandling (n=8) og/eller opfølgning
med henblik på kontrol af blodtryk (n=6).

SAM M E NLI GNI NG M E D TO F PI LOT 1
❚ Der blev gennemført markant flere helbreds
undersøgelser pr. deltagende læge i TOFpilot2
sammenlignet med TOFpilot1 (10.3 vs. 2.3) samt
flere helbredssamtaler (3.8 vs. 2.0).
❚ Organiseringen af arbejdet varierede, idet det i
TOFpilot1 overvejende var sygeplejerskerne, der
gennemførte helbredsundersøgelserne, mens op
gaven i TOFpilot2 var mere ligeligt fordelt mellem
primært læger og sygeplejersker.
❚ Tidsforbruget til helbredsundersøgelserne var det
samme i TOFpilot1 og TOFpilot2, men andelen af
længerevarende helbredssamtaler (>30 min) var
større i TOFpilot1 end TOFpilot2.
❚ Lægernes vurdering af helbredsundersøgelsernes
og helbredssamtalernes relevans i TOFpilot2 var
markant bedre end lægernes vurdering af rele
vansen af den samlede intervention i TOFpilot1.
❚ I både TOFpilot1 og TOFpilot2 var der sammen
hæng mellem borgerens BMI og lægens relevans
vurdering. Lægen vurderede således oftere inter
ventionen som relevant blandt borgere med et
højt BMI.

Overraskende

#) Gavnlige og motiverende i forhold til at ændre eller håndtere livsstil.
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I alt 14 af de 15 tilmeldte læger tog aktiv del i TOF-aktivi
teterne, og der blev i gennemsnit gennemført 10.3 (2.3)
helbredsundersøgelser og 3.8 (2.0) helbredssamtaler pr.
deltagende læge. Antallet af deltagende læger varierede
fra lægehus til lægehus.

Hvad var tids- og personaleforbruget i
almen praksis?

Figur 9 viser personaleforbruget i forbindelse med 136
af de 144 gennemførte helbredsundersøgelser.
Størstedelen af helbredsundersøgelserne blev gennem
ført af lægen (39%) (12%) eller sygeplejersken (30%)
(73%), men som det fremgår af Figur 10 var der stor
variation lægehusene imellem i forhold til hvilke perso
nalegrupper, der gennemførte helbredsundersøgelserne.

Tids- og personaleforbrug blev opgivet for 136 af de
144 helbredsundersøgelser, 69 af de 80 telefoniske til
bagemeldinger til borgere, der blev afsluttet/henvist til
kommunen efter helbredsundersøgelsen og 37 af de 53
helbredssamtaler.

Figur 9 ⁝ Personaleforbrug i forbindelse med helbredsundersøgelserne
%

Tidsforbruget til helbredsundersøgelserne fordelte
sig som følger:

Og tidsforbruget til den evt. efterfølgende helbreds
samtale blev angivet som:

❚ 10 minutter: 25%

❚ 10 minutter: 8%

❚ 20 minutter: 34%

❚ 20 minutter: 41%

❚ 30 minutter: 37% og

❚ 30 minutter: 46%

❚ 40 minutter: 4%

❚ 40 minutter: 5%

I 96% (94%) af tilfældene lå tidsforbruget således på
30 minutter eller derunder, men tidsforbruget varierede
markant fra lægehus til lægehus (Figur 11). Der var
sammenhæng mellem personalegruppe og tidsforbrug,
idet lægerne generelt gennemførte helbredsundersø
gelsen på kortere tid end det øvrige personale.

Samlet set blev 95% (74%) af helbredssamtalerne såle
des gennemført på 30 minutter eller derunder.

Den efterfølgende telefoniske tilbagemelding blev i
størstedelen af tilfældene foretaget af lægen (75%),
men i enkelte tilfælde også af personale fra anden fag
gruppe (12%), sygeplejersken (9%) eller sekretæren
(4%).

Antal gennemførte helbredsundersøgelser

60
50
40

Hvad viste resultaterne fra helbreds
undersøgelserne?
For 113 af de 144 borgere, der fik en helbredsundersø
gelse, blev laboratorieresultaterne registreret på sund
hedsmappen. Tabel 8 viser andelen af borgere, der fik
målt forhøjede laboratorieværdier. Forhøjede labora
torieværdier er i denne sammenhæng defineret som
HbA1c > 42 mmol/l, LDL-kolesterol > 3.0 mmol/l (k) og
blodtryk>140/90. Bilag 4 viser resultaterne af de indi
viduelle målinger.

Tidsforbruget til den telefoniske tilbagemelding
fordelte sig som følger:

30
20
10

❚ 5 minutter:

36%

❚ 10 minutter:

54%

❚ 15-20 minutter: 10%

0
Lægen

Sygeplejersken

Laborant

Sekretær

Personale fra
anden faggruppe

Figur 10 ⁝ Personaleforbrug i forbindelse med helbredsundersøgelserne fordelt på de fire lægehuse
%

Helbredsundersøgelser

Figur 11 ⁝ Tidsforbrug til helbredsundersøgelsen fordelt på de fire lægehuse
%

Helbredsundersøgelser

80
Lægehus 1
Lægehus 2
Lægehus 3
Lægehus 4

70

100

Lægehus 1
Lægehus 2
Lægehus 3
Lægehus 4

90
80
70
60

60
50
40
30

50

20

40
30

10

20

0
10 minutter

10

20 minutter

30 minutter

40 minutter

0
Lægen
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Tabel 8 ⁝ Forhøjede værdier målt i forbindelse med helbredsundersøgelsen

HbA1c (> 42 mmol/l)
(n (%))
LDL-kolesterol (> 3.0 mmol/l)
(n (%))
Blodtryk (> 140/90)
(n (%))

I alt blev 67 (59%) af borgerne identificeret med en
eller flere forhøjede laboratorieværdier i forbindelse
med helbredsundersøgelsen. Hertil kommer 66 borgere
(58%) med total-kolesterol ≥ 5 mmol/l.

Hvordan vurderede lægerne helbredsundersøgelsens og helbredssamtalens relevans?
Helbredsundersøgelsen
Efter den telefoniske tilbagemelding blev lægen i et
spørgeskema bedt om at vurdere, om det var relevant,
at patienten havde fået en helbredsundersøgelse.
Relevansvurderingen blev udelukkende foretaget for de
borgere, hvis TOF-forløb i almen praksis blev afsluttet
efter helbredsundersøgelsen, da helbredsundersøgelsen
i udgangspunkt var relevant for alle de borgere, der ef
terfølgende blev henvist til en helbredssamtale.
Et af de fire lægehuse besvarede ikke spørgeskemaet
med relevansspørgsmålet – sandsynligvis som følge af
den lokale organisering af arbejdet med den telefoniske
tilbagemelding. Der mangler derfor relevansvurderinger
af 10 borgeres helbredsundersøgelser.
Samlet set blev relevansvurderingen foretaget for 69
(99%) af de i alt 70 helbredsundersøgelser gennemført
i de resterende tre lægehuse.
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Tabel 9 ⁝ Borgerens karakteristika og lægens vurdering af helbredsundersøgelsens relevans

MÆND

KVINDER

I ALT

N=51

N=62

N=113

0 (0%)

1 (0.9%)

1 (2.0%)
33 (67.4%)
8 (15.77%)

30 (49.2%)
5 (8.1%)

63 (57.3%)
13 (11.5%)

VAR DET RELEVANT AT PATIENTEN FIK EN HELBREDSUNDERSØGELSE?
JA

NEJ

n (%)

53 (77%)

16 (23%)

Køn

Kvinder (n (%))

29 (55%)

9 (56%)

1.00

Alder

År (gns (std))

51.3 (7.3)

54.2 (3.9)

0.14

BMI

(gns (std)

28.9 (4.3)

26.1 (1.7)

0.013

Risikoadfærd

Kost (n (%))

15 (28%)

3 (19%)

0.53

Rygning (n (%))

9 (17%)

<5

0.10

Alkohol (n (%))

<5

<5

1.00

Motion (n (%))

11 (21%)

2 (13%)

0.72

HbA1c, mmol/l
(gns, (sd))

35.1 (3.2)

35.8 (2.0)

0.43

LDL kolesterol, mmol/l
(gns, (sd))

3.1 (0.87)

3.0 (0.96)

0.54

Systolisk blodtryk, mmHg
(gns, (sd))

127 (13)

122 (12)

0.24

Diastolisk blodtryk, mmHg
(gns, (sd))

79 (9)

79 (11)

0.95

Figur 12 ⁝ Lægens vurdering af helbreds
undersøgelsens relevans
Resultater af helbreds
undersøgelsen
Var det efter din
vurdering relevant,
at patienten fik en
helbredsunder
søgelse?

Ja

P

Nej

Hvad karakteriserede borgerne med relevante
helbredsundersøgelser?
Tabel 9 viser karakteristika for de borgere, for hvem
helbredsundersøgelsen blev vurderet relevant og ikke
relevant.
Som det fremgår af Figur 12 vurderede lægen i mere
end 3 ud af 4 tilfælde (77%), at det var relevant, at bor
geren fik en helbredsundersøgelse.
Hvis de borgere, der i de tre lægehuse, blev henvist vi
dere til en helbredssamtale (n=29), indregnes som rele
vante, stiger relevansandelen på helbredsundersøgelsen
til 84%.

Helbredsundersøgelsen blev således vurderet relevant
for 30 ud af 38 borgere med forhøjede laboratorie
værdier (79%) og for 23 ud af 30 borgere med normale
laboratorieværdier (77%).

Som det fremgår af Tabel 9 havde de borgere, hvis hel
bredsundersøgelse vurderedes relevant, gennemsnitligt
et højere BMI end de borgere, for hvem den vurderedes
ikke relevant. De to grupper adskilte sig ikke med hensyn
til køn, alder, risikoadfærd og resultaterne af helbreds
undersøgelsen.
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Tabel 10 ⁝ Borgerens karakteristika og borgerens forløb efter helbredsundersøgelsen

Helbredssamtalen

BLEV BORGEREN HENVIST TIL EN HELBREDSSAMTALE?
JA

NEJ

P

n (%)

56 (41)

79 (59)

Køn

Kvinder (n (%))

32 (57)

44 (55)

0.862

Alder

År (gns (sd))

52.5 (5.6)

52.1 (6.5)

0.714

BMI

(gns (sd)

29.0 (4.9)

28.2 (4.1)

0.300

Risikoadfærd

Kost (n (%))

21 (38)

22 (28)

0.262

Rygning (n (%))

14 (25)

11 (14)

0.117

Alkohol (n (%))

3 (5)

3 (4)

0.690

Motion (n (%))

15 (27)

16 (20)

0.408

HbA1c, mmol/l
(gns, (sd))

37.2 (5.8)

35.3 (3.0)

0.039

Resultater af helbreds
undersøgelsen

LDL kolesterol, mmol/l
(gns, (sd))

3.3 (0.9)

3.1 (0.9)

0.303

Total kolesterol, mmol/l
(gns, (sd))

5.5 (0.8)

5.0 (0.8)

0.007

Systolisk blodtryk, mmHg
(gns, (sd))

136 (14)

126 (13)

0.001

Diastolisk blodtryk, mmHg
(gns, (sd))

85 (11)

80 (10)

0.020

Hvad skete der med de røde borgere efter
helbredsundersøgelsen?
Efter helbredsundersøgelsen blev 56 borgere (41%)
henvist videre til en helbredssamtale, 67 (49%) blev
afsluttet i almen praksis og 13 (10%) blev henvist til
kommunen.
De borgere, som lægen henviste til en helbredssamtale,
adskilte sig fra de øvrige ved at have højere HbA1c,
total-kolesterol, systolisk blodtryk og diastolisk blodtryk,
men de adskilte sig ikke med hensyn til alders- og køns
fordeling, BMI eller risikoadfærd (Tabel 10).
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Lægernes begrundelser for at henvise borgeren videre
til et forløb i kommunen efter helbredsundersøgelsen
frem for at tilbyde en helbredssamtale var, at resultatet
af helbredsundersøgelsen viste normale værdier (n=8),
at patienten ikke ønskede aftale om opfølgning i almen
praksis (n=2) eller at patienten allerede var i et forløb i
almen praksis (n=1), og begrundelserne for at afslutte
borgerens forløb var at resultaterne af helbredsunder
søgelsen viste normale værdier (n=36), at patienten selv
håndterede evt. livsstilsændring (n=31), at patienten ikke
ønskede at deltage i et kommunalt/privat livsstilstilbud
(n=22) og/eller at patienten allerede havde en sund livs
stil (n=16). I ni tilfælde angav lægen desuden, at patien
ten ikke vurderedes at være i risiko for at udvikle en
livsstilssygdom.

Der blev i alt gennemført 53 helbredssamtaler, rele
vansen heraf blev vurderet i 37 tilfælde (70%). Alle fire
lægehuse deltog i denne del af evalueringen.
Som det fremgår at Figur 13 blev helbredssamtalen
vurderet relevant for 35 (95%) af de 37 vurderede
helbredssamtaler.

Figur 13 ⁝ Lægens vurdering af helbreds
samtalens relevans

Var det efter din
vurdering relevant,
at patienten fik en
helbredssamtale?

Hvilke aftaler blev der indgået efter
helbredssamtalen?
Efter helbredssamtalen blev der i 28 tilfælde aftalt op
følgning i almen praksis og i otte tilfælde blev borgeren
henvist til et forløb i kommunen. Fokus for opfølgningen
i almen praksis var rådgivning vedrørende livsstils
ændring (n=24), opstart eller justering af medicinsk
behandling (n=8) og/eller opfølgning med henblik på
kontrol af blodtryk (n=6).

Hvilket fokus havde lægens henvisninger
til kommunen?
Samlet set blev 21 røde borgere henvist til kommunen
– 13 efter helbredsundersøgelsen og 8 efter helbreds
samtalen – svarende til 14% af de røde borgere, der fik
en helbredsundersøgelse.

Ja
Nej

Figur 14 ⁝ Lægens angivne fokus på henvis
ningerne til de kommunale livsstilstilbud

Vægttab

I 90% af tilfældene fokuserede henvisningerne på kost,
motion og vægttab, mens rygestop og alkoholafvænning
kun fyldte 10% (Figur 14).

Motion

Hvordan var lægens relevansvurdering
i TOFpilot2 i forhold til i TOFpilot1?

Rygestop

Kost
Alkoholafvænning

I TOFpilot1 vurderede lægen for hvert TOF borgerforløb
i almen praksis den samlede relevans af interventionen
ved hjælp af spørgsmålet ”Havde borgeren efter din vur
dering behov for en lægefaglig vurdering med henblik
på livsstilsrådgivning?”. Lægen svarede bekræftende i
knap halvdelen af tilfældene (46%).
Til trods for at ovenstående spørgsmål ikke er direkte
sammenlignelig med relevansspørgsmålene i TOFpilot2
kan den markante forskel i andelen af bekræftende svar
ses som udtryk for, at lægerne generelt vurderede inter
ventionen i TOFpilot2 som værende mere relevant
sammenlignet med i TOFpilot1.
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4.7 ⁝ Interventionen i kommunen

Hvor mange telefonsamtaler og sundheds
samtaler blev der gennemført?

Figur 15 ⁝ Den kommunale sundhedsprofessio
nelles vurdering af telefonsamtalens relevans

I alt fire kommunale sundhedsprofessionelle tog del i
TOF-aktiviteterne, og der blev gennemført 134 telefon
samtaler og 32 sundhedssamtaler (svarende til 33.5 te
lefonsamtaler og 8.0 sundhedssamtaler pr. deltagende
medarbejder). Antallet af deltagende sundhedsprofes
sionelle varierede mellem de to kommuner. I Haderslev
blev TOF-aktiviteterne således varetaget af en person,
mens der i Middelfart kommune var tre sundhedsprofes
sionelle involveret.

g opsporing og forebyggelse
O P S UM M E RING A F VÆS E N TLIGSTE FU ND

SAMMENL IGNING MED TOFPILOT 1

❚ Der blev gennemført 134 telefonsamtaler og 32
sundhedssamtaler svarende til i alt 33.5 telefon
samtaler og otte sundhedssamtaler pr. deltagende
kommunale sundhedsprofessionelle.

❚ Samlet set blev der gennemført nogenlunde
samme antal telefonsamtaler (134 vs. 128) og
sundhedssamtaler (32 vs. 29) i TOFpilot2 som i
TOFpilot1. Det skal her bemærkes, at der deltog
halvt så mange borgere i TOFpilot2 som i TOF
pilot1.

❚ Det samlede tidsforbrug pr. telefonsamtale var
ca. 25 min (14 min til selve samtalen, 5 min til
forberedelsen og 6 min til afsluttende dokumen
tation).

❚ Det samlede tidsforbrug pr. sundhedssamtale var
ca. 75 min (54 min til selve samtalen, 7 min til
forberedelsen og 14 min til afsluttende dokumen
tation).
❚ De kommunale sundhedsprofessionelle vurderede,
at 86-90% af telefonsamtalerne var relevante.

❚ Det gennemsnitlige tidsforbrug i forbindelse
med telefonsamtalerne (25 min vs. 27 min) og
sundhedssamtalerne (75 min vs. 69 min) var
også nogenlunde ens.
❚ De kommunale medarbejderes vurdering af
telefonsamtalernes relevans var den samme eller
bedre i TOFpilot2 sammenlignet med TOFpilot1
(86-90% vs. 85%).

Ja

De 134 telefonsamtaler fordelte sig med 123 samtaler
med gule borgere og 11 samtaler med røde borgere. Ef
ter telefonsamtalen blev i alt 35 borgere henvist videre
til en sundhedssamtale, og for de resterende 99 borgere
besvarede den kommunale sundhedsprofessionelle en
række spørgsmål om blandt andet tidsforbrug og rele
vans af telefonsamtalen.

❚ Efter telefonsamtalen blev 26% henvist videre til
en sundhedssamtale, 14% blev visiteret direkte til
kommunale sundhedstilbud og 60% blev afsluttet
i kommunen.

❚ De kommunale sundhedsprofessionelle vurderede,
at 96% af helbredssamtalerne var relevante.
❚ Efter sundhedssamtalen blev 44% visiteret til
kommunale sundhedstilbud, 3% blev henvist til
sundhedstilbud i privat regi og resten (53%) blev
afsluttet.

min
Nej

Tidlig opsporin
Som det fremgår af Figur 15 vurderede den kommunale
sundhedsprofessionelle i mere end 8 ud af 10 tilfælde
(86%) (85%), at det var relevant, at borgeren fik den
indledende telefonsamtale. Hvis telefonsamtalerne med
de borgere, der blev henvist til en sundhedssamtale
(n=35), indregnes som relevante, stiger relevansandelen
fra 86% til 90%.

minmin
SUNDHEDSMAPPE
SUNDHEDSMAPPE
❚ Borgerne hvis telefonsamtale vurderedes relevant
adskilte sig ikke fra de øvrige hvad angår alder,
køn, BMI eller risikoadfærd.

❚ Andelen af borgere, der blev henvist til en sund
hedssamtale, var lidt mindre i TOFpilot2 end i
TOFpilot1 (26% vs. 35%), og andelen, der blev
afsluttet efter telefonsamtalen, var lidt større
(60% vs. 54%).

Var det efter din
vurdering relevant
at tilbyde borgeren
den indledende
telefonsamtale?

Hvad var tidsforbruget på telefonsamtalerne?

Tidsforbruget i forbindelse med telefonsamtalerne va
rierede fra 0 til 50 minutter (gns. 13.5 min, sd. 8.5), og
hertil kom tid til forberedelse (0-20 min, gns. 4.8 min,
sd. 2.6) og afsluttende dokumentation (2-30 min, gns.
5.6 min, sd. 3.7).

Hvordan vurderede den kommunale medarbejder
telefonsamtalens relevans?
Idet telefonsamtalen i udgangspunkt var relevant for
alle de borgere, der efterfølgende blev visiteret til en
sundhedssamtale blev telefonsamtalens relevans ude
lukkende vurderet for de 99 borgere, der ikke blev hen
vist til en sundhedssamtale (Figur 15)

Spø

min

Sp

❚ Den kommunale medarbejderes hyppigst angivne
begrundelser for at afslutte et forløb i kommunen
var, at borgeren havde god mestringsevne (egen
omsorg/handlekompetence) og/eller at borgeren
ikke ønskede yderligere intervention.

Almen praksis
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Tabel 11 ⁝ Borgerens karakteristika og den kommunale medarbejders vurdering af
telefonsamtalens relevans

Hvad var tidsforbruget til sundhedssamtalerne?

VAR DET RELEVANT AT BORGEREN FIK DEN INDLEDENDE TELEFONSAMTALE?
JA

NEJ

P

n (%)

85 (86)

14 (14)

Køn

Kvinder (n (%))

47 (55)

10 (71)

0.38

Alder

År (gns (sd))

43.8 (6.8)

40.2 (9.0)

0.09

BMI

(gns (sd)

27.8 (6.2)

25.8 (5.4)

0.27

Risikoadfærd

Kost (n (%))

48 (56)

6 (43)

0.40

Rygning (n (%))

28 (33)

3 (21)

0.54

Alkohol (n (%))

1 (1)

1 (7)

0.26

Motion (n (%))

25 (29)

2 (14)

0.34

Tabel 11 viser karakteristika for de borgere, for hvem
telefonsamtalen blev vurderet relevant og ikke relevant.
Til trods for, at forekomsten af risikoadfærd var højere
blandt de borgere, hvis telefonsamtale blev vurderet
relevant, så var de observerede forskelle ikke statistisk
signifikante.

Figur 16 ⁝ Fokus for de kommunale sundheds
tilbud, der blev henvist til efter telefonsamtalen

Rygestop
Vægttab

Tilføjelse af de 35 borgere henvist til sundhedssamtale
ændrede ikke ovenstående konklusioner.

Motion

Hvad var borgernes forløb efter
telefonsamtalen?

Alkoholafvænning

Kost

Sårbarhedsudredning

Efter telefonsamtalen blev 35 (26%) af de 134 borgere
henvist videre til en sundhedssamtale, mens 19 (14%)
blev visiteret direkte til kommunale sundhedstilbud og
80 (60%) blev afsluttet i kommunen. Som det fremgår
af Figur 16 fordelte de kommunale sundhedstilbud, der
blev visiteret til efter helbredsundersøgelsen sig nogen
lunde jævnt over tiltag med fokus på rygestop, vægttab,
motion, kost og sårbarhedsudredning. Der blev ikke visi
teret til tiltag med fokus på alkoholafvænning.

Desuden blev begrundelser som, at borgeren ikke ønske
de yderligere intervention (33%) og/eller at kommunen
ikke havde relevante sundhedstilbud (9%) anvendt.

Den kommunale medarbejderes hyppigst angivne be
grundelse for at afslutte borgerens forløb i kommunen
efter telefonsamtalen var, at borgeren havde en god
mestringsevne (egenomsorg/handlekompetence) (57%).

For 11 (14%) af de borgere, der blev afsluttet efter tele
fonsamtalen, blev der indgået aftale om, at borgeren
skulle kontakte kommunen på et senere tidspunkt med
henblik på evt. deltagelse i sundhedstilbud.
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Der blev gennemført i alt 32 sundhedssamtaler. Tids
forbruget blev angivet for 27 (84%) af de 32 sundheds
samtaler, og det varierede fra 7 til 90 minutter (gns. 54
min, sd. 19.5). Hertil kommer tid til forberedelse (1 -20
min, gns. 7 min, sd. 4.5) og afsluttende dokumentation
(3-30 min, gns. 14 min, sd. 9.5).

Hvordan vurderede den kommunale medarbejder
sundhedssamtalens relevans?
De kommunale sundhedsprofessionelle vurderede rele
vansen af 27 (84%) af de 32 sundhedssamtaler (Figur
17).
Som det fremgår af Figur 17 vurderede den kommunale
sundhedsprofessionelle i mere end 9 ud af 10 tilfælde
(96%), at det var relevant, at borgeren fik en sundheds
samtale.

Hvad var borgernes forløb efter
sundhedssamtalen?
Efter sundhedssamtalen blev 14 (59%) henvist til
kommunale sundhedstilbud, og en blev opfordret til at
søge diætist i privat regi. Hovedparten af de kommunale
sundhedstilbud havde fokus på vægttab (56%) eller
rygestop (25%) (Figur 18).

Figur 17 ⁝ Den kommunale sundhedsprofessio
nelles vurdering af sundhedssamtalens relevans

Var det efter din
vurdering relevant
at tilbyde borgeren
sundhedssamtalen?

Ja
Nej

Figur 18 ⁝ Fokus for de kommunale
sundhedstilbud, der blev henvist til efter
sundhedssamtalen

Rygestop
Vægttab

For de borgere, der blev afsluttet i kommunen efter
sundhedssamtalen, var begrundelserne de samme som
angivet for de borgere, der blev afsluttet efter telefon
samtalen, nemlig at borgeren havde god mestringsevne
(56%), at borgeren ikke ønskede yderligere intervention
(44%) og/eller at kommunen ikke havde relevante sund
hedstilbud (33%).

Motion
Kost
Alkoholafvænning
Sårbarhedsudredning
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4.8 ⁝ Borgernes samlede evaluering af projektet

Tabel 12 ⁝ Borgernes samlede evaluering af TOFpilot2
ALLE

O P S UM M E RING A F VÆS E N TLIGSTE FU ND

SAMMENL IGNING MED TOFPILOT 1

❚ I alt 791 (51%) af de 1540 borgere, der havde fået
en personlig sundhedsprofil besvarede et evalue
ringsspørgeskema 6 måneder efter projektstart.

❚ Andelen af borgere, der angav at have fået en
sundere livsstil var højere i TOFpilot2 end
TOFpilot1 (27% vs. 21%).

❚ Lidt over hver fjerde borger angav at have fået en
sundere livsstil indenfor de seneste seks måneder.

❚ Andelen af borgere, der fandt projektet relevant,
var stort set den samme (47% vs. 49%).

❚ Andelen var størst i den gule gruppe, hvor 39%
angav at have fået en sundere livsstil.

❚ I begge projekter gav de borgere, der tog imod
tilbuddene i almen praksis og/eller kommunen
den bedste samlede evaluering.

❚ Knap halvdelen af borgerne fandt det relevant at
deltage i projektet.
❚ Andelen, der fandt projektet relevant, var størst i
den røde gruppe (69%).

RØD

GUL

GRØN

791 (100)

209 (26)

164 (21)

138 (17)

280 (35)

Ja (n (%))

217 (27)

53 (25)

57 (35)

54 (39)

53 (19)

Nej (n (%))

540 (68)

146 (70)

98 (60)

82 (59)

214 (76)

33 (4)

10 (5)

8 (5)

2 (2)

13 (5)

Ja (n (%))

371 (47)

102 (49)

113 (69)

58 (42)

98 (35)

Nej (n (%))

418 (53)

106 (51)

50 (30)

80 (58)

182 (65)

790

209

163

138

280

5

5

7

5

5

(6)

(5)

(4)

(6)

(6)

(0-10)

(0-10)

(0-10)

(0-10)

(0-10)

Ikke relevant
(n (%))
Har du oplevet det som
relevant for dig, at deltage
i Projekt Tidlig Opsporing
og Forebyggelse?*
Hvor sandsynligt er det, at
du vil anbefale din ven eller
kollega at deltage i projekt
Tidlig Opsporing og Fore
byggelse? (på en skala fra
0 til 10, hvor 0 er slet ikke
sandsynligt og 10 er meget
sandsynligt)*

❚ Borgere, der tog imod tilbuddene i almen praksis
og kommune gav projektet en bedre samlet eva
luering og oplevede projektet som mere relevant
end borgere, der kun fik den personlige sundheds
profil.

LILLA
n (%)
Har du fået en sundere
livsstil indenfor de
seneste 6 måneder?*

BORGERNES FORDELING I DE 4 RISIKOGRUPPER

n
median
(iqr)
(min-max)

*) Signifikant forskel imellem risikogrupperne (p < .05)

Hvordan var borgernes samlede udbytte og
vurdering af projektet?
I oktober 2019, det vil sige omkring seks måneder efter,
at borgerne fik tilbudt en personlig sundhedsprofil, blev
der udsendt et spørgeskema med spørgsmål om livs
stilsændring i løbet af projektperioden, borgerens ople
velse af projektets relevans og sandsynligheden for at
borgeren ville anbefale projektet til andre.

I alt 791 (51%) af de borgere, der fik en sundhedsprofil,
besvarede spørgeskemaet, og de fordelte sig i de fire
risikogrupper som følger: 209 lilla (26%), 164 røde
(21%), 138 gule (17%) og 280 grønne (35%).

Mere end hver fjerde borger angav, at de havde fået
en sundere livsstil indenfor de sidste seks måneder, og
knap halvdelen af borgerne fandt det relevant at del
tage i projektet. Andelen af borgere, der angav at have
fået en sundere livsstil, var højest blandt borgere i den
gule gruppe, mens andelen, der oplevede projektet som
relevant, var højest blandt borgere i den røde gruppe.
I overensstemmelse hermed scorede de røde borgere
også højest på spørgsmålet om, hvorvidt de ville anbe
fale TOF-projektet til en ven eller kollega.
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Havde borgerens aktive deltagelse i projektet
betydning for den senere evaluering?
Ser man på sammenhængen mellem borgerens samlede
vurdering af projektet og borgerens aktive deltagelse i
projektet var der en klar tendens til, at borgere, der tog
imod tilbuddene i almen praksis og kommune havde
større udbytte og oplevede projektet som værende mere
relevant end borgere, der ikke tog imod tilbuddene
(Tabel 13).

|
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Tabel 13 ⁝ Røde og gule borgeres vurdering af projektets relevans og udbytte
RØDE BORGERE
MED HELBREDSUNDERSØGELSE

RØDE BORGERE
UDEN HELBREDSUNDERSØGELSE

83 (51)

81 (49)

51 (37)

87 (63)

Ja (n (%))

33 (40)

24 (30)

26 (51)

28 (32)

1. Jeg har haft vedvarende smerter eller gener i mine
knæ eller hofter indenfor den sidste måned (ja/nej)

Nej (n (%))

48 (58)

50 (63)

25 (49)

57 (66)

2. Jeg har haft skade i knæ eller hofter som gjorde, at
jeg opsøgte læge (ja/nej)

2 (2)

6 (7)

0 (0)

2 (2)

72 (87)

41 (51)

32 (63)

26 (30)

n (%)
Har du fået en sundere
livsstil indenfor de
seneste 3 måneder? $

4.9 ⁝ Betydning af inklusion af artrose-delen
i sundhedsmappen

Ikke relevant
(n (%))
Har du oplevet det som
relevant for dig, at deltage
i Projekt Tidlig Opsporing
og Forebyggelse? * #

Ja (n (%))

Hvor sandsynligt er det
(på en skala fra 0-10), at
du vil anbefale din ven
eller kollega at deltage i
TOF projektet? * #

n

Nej (n (%))

(min-max)

GULE BORGERE
UDEN TELEFON
SAMTALE

11 (13)

39 (49)

19 (37)

61 (70)

83

80

51

87

8

6

5

4

(5)

(5.5)

(6)

(4)

(0-10)

(0-10)

(0-10)

(0-10)

median
(iqr)

GULE BORGERE
MED TELEFON
SAMTALE

Ligesom i TOFpilot1 blev der indsamlet viden om følgende
tre spørgsmål, der er relateret til borgerens risiko for at
udvikle artrose (slidgigt):

3. Jeg har fået foretaget en operation i knæ eller
hofter (ja/nej)

I TOFpilot2 fik alle borgere med vedvarende smerter
i knæ eller hofter (n=489 (32%)) via sundhedsprofilen
information om, hvordan træning kan hjælpe mod
smerter. Borgerne kunne ligeledes tilgå et kort over
fysioterapeuter i borgerens nærområde.
Seks måneder efter projektets start blev borgerne i
evalueringsspørgeskemaet spurgt, om de som led i
projektet, havde meldt sig til et træningsforløb hos en
fysioterapeut for at afhjælpe eventuelle smerter i knæ
eller hofte. I alt 38 (5%) af de 791 borgere, der besva
rede evalueringsspørgeskemaet angav, at de havde
meldt sig til et træningsforløb.

Figur 19 viser andelen af borgere, der svarede ja til de
tre spørgsmål i TOFpilot1 og TOFpilot2.

Figur 19 ⁝ Andelen af borgere med bekræftende svar på de tre artrose-spørgsmål i TOFpilot1
(røde søjler) og TOFpilot2 (blå søjler)
%
35
30

*) Signifikant forskel imellem gule borgere med og uden telefonsamtale (p < .05)
#) Signifikant forskel imellem røde borgere med og uden helbredsundersøgelse (p < .05)

25
20

De røde borgere, der havde fået en helbredsundersøgel
se, gav således projektet en bedre evaluering og fandt
projektet mere relevant end røde borgere, der ikke tog
imod tilbuddet i almen praksis. Det samme gjorde sig
gældende for gule borgere – med versus uden – telefon
samtale i kommunen. Der var desuden en tendens til, at
både gule og røde borgere havde en højere forekomst
af livsstilsændring i retning af en sundere livsstil, hvis
de deltog aktivt i projektet (Tabel 13).
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Det bør bemærkes, at kun ca. halvdelen af de borgere,
der fik en personlig sundhedsprofil, besvarede det
afsluttende spørgeskema, hvilket kan have betydning
for, i hvor høj grad resultaterne kan generaliseres til at
gælde for hele kohorten. Sammenlignes de borgere, der
besvarede spørgeskemaet med den samlede kohorte
ses imidlertid kun mindre forskelle i andelen af kvinder
(61% vs. 60%), samt andelen af borgere med usunde
kostvaner (23% vs. 26%), højrisiko alkoholforbrug (1%
vs. 2%) og stillesiddende adfærd (11% vs. 13%).

15
10
5
0
Vedvarende smerter/gener i knæ eller hofter

Skade i knæ eller hofter

Operation i knæ eller hofter
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Bilag 1 ⁞ Oversigt over forskningsspørgeskemaer i TOF pilot2
QUESTIONN A I R E
NAVN

Q UESTI ON
NAI RE
(Q) NR.
1

(EVT. NAVN I PILOT1
(FINAL VERSION))

E L E ME N T E R

TOF spørgeskema

Selvvurderet
helbred
Vægt, højde
Kost, Rygning,
Motion, Alkohol
(Audit-C)

(tofsamlet (1.41))

10

Q10_audit_efter_helbredsunders
(auditefterhelbredsundersøgelse
(1.2))

11

Q11_audit_efter_helbredssamtale
(auditefterhelbredssamtale (1.4))

12

TRIGGER

Q12_Indledende_borgerne
(borgerindledende (2.06))

MÅ LG RU P P E
Luftvejssymptomer
Familiær disposition
Graviditetsdiabetes
Artrosesymptomer
Selvvurderet livsstil

Personaleforbrug
Tidsforbrug

U DS E NDELSEST IDS P U N KT

Alle borgere
med samtykke

8. april 2019

Læge/
Praksis
personale

Lige efter
helbredsundersøgelsen

(Q)
N R.
1

10

Shared decision making (SDM-Q-doc)
Læge/
Vurdering af helbredssamtalens relevans Praksis
Borgerens videre forløb
personale
Personaleforbrug
Tidsforbrug

Lige efter
helbredssamtalen

11

Vurdering af information om projektet
via e-boks, sundhedsmappe, samtykke
erklæring, projekttof.dk (forståelighed
og omfang)
Mental trivsel (FØR)
Selvkompetence (FØR)
Social Netværk Skala (6 spg) (FØR)
Sociale normer (2 spg) (FØR)
Tro/mening (FØR)

Lige efter
samtykke

12

Alle borgere
med samtykke

U DSEN DELSESMETO DE

REMIN DERE

8. april 2019

Invitation med link i e-boks

I e-boks efter 14
og 28 dage

70.7%
(1540/2179)

”AfslutHelbredsundersøgelse”
på praksis.sundheds-mappe

Pop-up på praksis.sundhedsmappe

Ingen

94.4%
(136/144)

1. ”HenvistTIlHelbredssamtale” OG
Pop-up på praksis.sundheds”AfslutForløbLæge” eller
mappe
2. ”HenvistTIlHelbredssamtale” OG
”AfslutForløbOgHenvisTilKommu-	
ne” på praksis.sundhedsmappe

Ingen

69.8%
(37/53)

”Gem Samtykke” på
sundhedsmappe.dk

Mail 1 time efter ”Gem
95.6%
samtykke” hvis ingen
(2124/2215)
besvarelse + 2 x remindermails med link til spørge
skema dag 14 og dag 28

”Gem samtykke” =>
Tak for dit samtykkeside =>
Direkte overgang til spørgeskema
Desuden:
Link i mail, og remindermails
+
Link til spørgeskema på forsiden
af sundhedsmappe

Desuden: Link til spørge
skema på forsiden af
sundhedsmappen

15

Q15_Evaluering_sundhedsprofil

Vurdering af sundhedsprofil
Alle borgere
Lige efter borge
(forståelighed, relevans, effekt mv)
med sundheds ren har fået sin
(rødborgerligedatoskema1 (1.04)) Informationsmængde
profil
sundhedsprofil
(rødborgeruligedatoskema1 (1.03)) Motivationseffekt af link til livsstilstilbud
(lilla_gul_grøn_borger_skema1
Forslag til forbedringer
(1.03)
Samtykke til deltagelse i interview
(forskersamtykke)

15

Borgeren trykker ”gem” i TOF
skemaet

Mail med link til spørgeskema

2 x mail med link til
spørgeskema dag 14 og
dag 28

71.4%
(1099/1540)

16

Q16_Rød_borger_efter_helbreds
samtale

16

1. ”HenvistTIlHelbredssamtale” OG
Mail med link til spørgeskema
”AfslutForløbLæge”
eller
2. ”HenvistTIlHelbredssamtale” OG
”AfslutForløbOgHenvisTilKommu-	
ne” på praksis.sundhedsmappe

2 x mail med link til
spørgeskema dag 14 og
dag 28

71.7%
(38/53)

19

Den 9. okt. 2019

2 x mail med link til
spørgeskema dag 14 og
dag 28

51.4%
(791/1540)

The care measure (lægens empati)
Shared decision making (SDM-Q9)

Røde borgere Lige efter hel
efter helbreds bredssamtalen
samtale

(rødefterhelbredssamtaleskema2
(1.02))

19

38

(DATO ELLER BORGERENS
STATUS PÅ SUNDHEDSMAPPEN)

SVA RPROCENT

Q19_6mth_follow_up

Evalueringsrapport TOF pilot 2

Selvvurderet helbred
Alle
Vægt, højde
borgere med
Kost, Rygning, Motion, Alkohol (EFTER1) samtykke
Livsstilsændring?
Aktiviteter i TOF (inkl. GLA:D)
Vurdering af TOF
Selvkompetence (EFTER1)
Mental trivsel (EFTER1)
Tro/Mening (EFTER1)
Fortsættes på næste side

Ved projekt
periodens
afslutning

Mail med link til spørgeskema

Fortsættes på næste side

|

39

BILAG 1 ⁞ OVERSIGT OVER FORSKNINGSSPØRGESKEMAER I TOF PILOT 2

QUESTIONN A I R E
NAVN

Q UESTI ON
NAI RE

BILAG 1 ⁞ OVERSIGT OVER FORSKNINGSSPØRGESKEMAER I TOF PILOT 2

TRIGGER
E L E ME N T E R

MÅ LG RU P P E

(Q) NR.

(EVT. NAVN I PILOT1
(FINAL VERSION))

U DS E N DELSEST IDS P UN KT

20

Q20_kommune_audit1

Er borgeren henvist fra AP?
Telefonsamtalens relevans
Borgerens videre forløb
Shared decision making
(SDM-Q-doc-rev)
Tidsforbrug

Kommunale
medarbejdere

Lige efter
telefonsamtalen

Sundhedssamtalens relevans
Borgerens videre forløb
Shared decision making
(SDM-Q-doc-rev)
Tidsforbrug

Kommunale
medarbejdere

Lige efter
sundhedssamtalen

21

Årsag(er) til non-participation
Selvvurderet helbred
Højde, Vægt
Selvvurderet livsstil
Kost, Rygning, Motion, Alkohol
Tidligere helbredstjek

Alle borgere, der
ikke ønsker at
deltage

Oktober-november
2018
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(kommuneaudit1 (1.03))
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Q21_kommune_audit2
(kommuneaudit2 (1.03))
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nejtak

(Q)
N R.

(DATO ELLER BORGERENS
STATUS PÅ SUNDHEDSMAPPEN)

U DSEN DELSESMETO DE

REMINDERE

SVA RPROCENT
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Q20_kommune_audit1

Er borgeren henvist fra AP?
Telefonsamtalens relevans
Borgerens videre forløb
Shared decision making
(SDM-Q-doc-rev)
Tidsforbrug

Kommunale
medarbejdere

Lige efter
telefonsamtalen

1. ”HenvistTilSundhedsSamtale”
OG ”HenvistTilSundhedstilbud”
eller
2. ” HenvistTilSundhedsSamtale”
OG ”AfslutForløbKommune”
på kommune.sundhedsmappe

Pop-up på kommune.sundhedsmappe

Ingen

84.4%
(27/32)

Borgeren har modtaget
invitationen og ønsker ikke
at deltage

PLink i samtykke-invitationerne
(1 og 2) samt tilhørende
remindere

Der sendes ikke sær
skilte remindere, men
borgeren får mulighed
for at tilgå spørgeske
maet ifm remindere til
invitationen.

4.1%
(98/2418)

(kommuneaudit1 (1.03))

Note:
Evt. dobbeltbesvarelser
fra samme borger
nummereres.
Borgeren tildeles
id-nummer, der efter
følgende kan kobles
tilbage til cpr-nr.

26

Q26_Gul_borger_efter_samtaler

The care measure-rev
Shared decision making
(SDM-Q-doc-rev)

Gule borgere efter
telefonsamtale
+
Gule borgere efter
sundhedssamtale

Lige efter
telefonsamtalen /
Lige efter sund
hedssamtale

26

”HenvistTilSundhedstilbud”
eller
”AfslutForløbKommune”
på kommune.sundhedsmappe

Mail med link til spørgeskema

2 x mail med link
til spørgeskema dag 14
og dag 28

42.7%
(56/131)

27

Q27_audit_efter_tlf_tilb_m

Helbredsundersøgelsens relevans
Borgerens videre forløb
Begrundelse for valg
Shared decision making
(SDM-Q-doc)
Personaleforbrug
Tidsforbrug

Læge/
praksispersonale

Lige efter den
telefoniske
tilbagemelding
(KUN spg. vedr.
pt. der afsluttes i
AP efter HU)

27

AfslutForløbLæge”
eller
”AfslutForløbOgHenvisTilKommune”
på praksis.sundhedsmappe
men UDEN ”HenvistTIlHelbreds
samtale”

Pop-up på praksis.sundheds
mappe

Ingen

86.3%
(69/80)

Shared Decision Making Q9-rev

Røde borgere
efter den tele
foniske tilbage
melding

Lige efter den
telefoniske til
bagemelding fra
lægen (KUN til pt.
der afsluttes i AP
efter HU)

28

AfslutForløbLæge”
eller
”AfslutForløbOgHenvisTilKommune”
på praksis.sundhedsmappe men
UDEN ”HenvistTIlHelbredssamtale”

Mail med link til spørgeskema

28

40

|

Q28_Rød_borger_efter_tlf_samt

Evalueringsrapport TOF pilot 2

(NB ! Et af læge
husene har slet
ikke besvaret
dette skema =>
den reelle svar-%
hos de resterende
tre lægehuse er
tæt på 100%)
2 x mail med link til
spørgeskema dag 14
og dag 28

61.3%
(49/80)

|
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BILAG 2 ⁞ SAMLET FLOWDIAGRAM I TOF PILOT 2

Bilag 2 ⁞ Samlet flowdiagram i TOF pilot2
4769 patienter født
1959-1988 blev udtrukket
til deltagelse
136 havde ikke
digital postkasse

479 (31%) havde
en sund livsstil og
blev ikke tilbudt
yderligere
intervention
207
tog ikke imod
forløb i
kommunen

4633 modtog en invitation
til deltagelse i e-boks

19
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

29 kunne
ikke
kontaktes

3
udeblevet
Sundhedssamtale

2418 gav ikke
samtykke
358 (23%)
havde risikoadfærd
og blev tilbudt forløb
i kommunen

2215 (48%) gav samtykke
til deltagelse

163
ønskede
opringning

134
gennemført
indledende
telefonsamtale

35
henvist til
TOF Sundhedssamtale

36 flyttede ud af
kommunen /
skiftede læge

32
gennemført
TOF Sundhedssamtale

80
afsluttet
forløb i
kommunen

2179 modtog invitation
til at få en personlig
sundhedsprofil

9
tog ikke
imod forløb
i kommunen

639 fik ikke en
personlig
sundhedsprofil
1540 (71%) fik en personlig
sundhedsprofil

115
tog ikke imod
forløb i almen
praksis

321 (21%)
var i høj risiko for
livsstilssygdom og
blev tilbudt forløb
i almen praksis

382 (25%)
var allerede kendt
med sygdom og
blev ikke tilbudt
yderligere
intervention

42

Evalueringsrapport TOF pilot 2

13
kunne ikke
kontaktes
70
ønskede
opringning

147
aftalt tid til
TOF helbredsundersøgelse

118
ønskede
selv at tage
kontakt
18
valgte ikke
kontaktform

3
udeblevet
helbredsundersøgelse

46
tog ikke
kontakt

14
henvist til
kommunalt
sundhedstilbud

13
henvist til
kommunalt
TOF forløb

8
kunne ikke
kontaktes

144
gennemført
TOF helbredsundersøgelse

136
telefonisk
tilbagemelding

56
henvist til
TOF helbredssamtale

3
udeblevet
helbredssamtale

8
henvist til
kommunalt
TOF forløb

53
gennemført
TOF helbredssamtale

67
afsluttet TOF
forløb i almen
praksis
|
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Bilag 3 ⁞ Invitationer og postkort anvendt i TOFpilot2

Bilag 4 ⁞ Resultatet af helbredsundersøgelsen i TOFpilot2
LDL kolesterol

Der er noget

VIGTIGT

I de kommende uger skal
du huske at holde
øje med din e-boks.

på vej i din e-boks!

Du vil modtage en invit
ation til at deltage i et
projekt, hvor du kan få
et gratis tjek af dit helbred. Det tager cirka fem
minutter at udfylde
det indledende spørges
kema for at deltage,
og den viden, du bidrage
r med, bliver brugt til
at styrke forebyggelsen
af livsstilssygdomme.
Vi håber, at du vil delt
age.

Total kolesterol

5

7

4

6
mmol/l

Kære Ulla Lind Østergaa
rd-Christensen
Lind Østergaard-Chris
tensen

mmol/l

Der er noget VIGTIGT på vej!

3

5

2

4

1

3
30

Med venlig hilsen
(Lægerne Hoeg, Lind
og Østergaard-Nielsen),
(Middelfart kommune),
Syddansk Universitet
og Region Syddanmar
k

40

År

50

60

30

40

HbA1c

Postkort, forside og bagside

60

50

60

160

50

140
mmHg

mmol/l

50

Systolisk blodtryk

60

HUSK AT HOLDE ØJE MED DIN

År

40

Trine Thilsing
Bogade 1
6800 Varde

120
30

Jens Jensen
Bogade 1
6800 Varde

01102018

Du kan stadig få et gratis

Få en personlig sundhedsprofil –
tilmeld dig projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse

Kære Trine Thilsing

20

19092018

tjek af dit helbred – brug

100
30

fem minutter på et spørg
eskema

40

For 14 dage siden modto
g du et brev i din digitale
postkasse med en påmin
få et gratis tjek af dit helbre
delse om at deltage i et
d. Vi håber stadig, at du
projekt og
har lyst til at deltage. Sidste
den 3. december 2018.
frist for tilmelding er manda
g
Lægehuset Havnepladse
n deltager i forskningspr
ojektet, der handler om
Projektet varer frem til
at
forebygge livsstilssygdo
juli 2019.
mme.

Den personlige sundhedsprofil giver dig et overblik over din sundhedstilstand, og de muligheder, du har for at
forbedre din livsstil. Du tilbydes også et forløb hos egen læge eller i dit kommunale sundhedscenter, hvis der er
behov for det. For at få en personlig sundhedsprofil skal du tilmelde dig projektet og senere udfylde et
spørgeskema om din livsstil.

Du er tilfældigt udvalg
t til at deltage i projektet,
da du er mellem 29 og
helbred ved at svare på
59 år. I projektet kan du
et kort spørgeskema.
få status på dit
Du vil blive indkaldt til
og status viser, at du har
et helbredstjek hos din
risiko for at udvikle en
læge, hvis dine svar
livsstilssygdom.
Ønsker du at få et helbre
dstjek? – Sådan gør
du

Hvorfor skriver vi til dig?
Du er udvalgt til projektet, fordi du bor i Varde kommune og er født i perioden 19591988. Formålet med
projektet er at forebygge livsstilssygdomme som eksempelvis KOL, diabetes og hjertekarsygdomme.
Projektet varer frem til juli 2019.

Sådan tilmelder du dig projektet

År

50

60

30

40

År

Diastolisk blodtryk
120

1. Tryk på knappen nedenfor
2. Log ind med dit NemID
Tilmeld dig projektet
og giv samtykke

JEG VIL GERNE TILMELDE MIG

Når du har tilmeldt
dig og givet dit
samtykke, henter vi
data fra din
patientjournal. Der vil
være 34 måneders
ventetid

Hvis knappen ikke virker, kan du gå ind på tof.sundhedsmappe.dk og logge ind med dit NemID

Når dine data er
hentet, sender vi dig
et spørgeskema,
som du skal svare
på. Herefter
samkører vi dine svar
med dine data

Ønsker du ikke at deltage. Fortæl os hvorfor, ved at klikke her.

Din deltagelse er vigtig

Tilmeld dig

104256599

Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings og samarbejdsprojekt. Du får en personlig
sundhedsprofil, og samtidig bidrager du med værdifuld viden om, hvordan praktiserende læger og kommuner
bedst muligt kan tilbyde målrettede forebyggelsesforløb til de borgere, der har behov for det.

Det med småt
Behandlingen af personoplysninger i projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse overholder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen
(artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a) og sundhedsloven (§ 42 d, stk. 1), og projektet er på Syddansk Universitets fortegnelse over
godkendte forskningsprojekter (J.nr: 18/32742).
Vi beklager, hvis du oplever vores henvendelse som utidig eller på anden måde krænkende. I så fald beder vi dig om at se bort fra den.
Du kan fravælge at deltage i projektet ved at klikke på linket her. Du skal logge ind med dit NemID, og herefter aktivt klikke på ”start samtykke
her”, hvor du så markerer ”nej” til at give samtykke til projektet. Du vil så ikke høre mere fra os.

80

1. Tryk på knappen neden
for
3. Giv dit samtykke
Tilmeld dig her
103164854

Få mere at vide om projektet her: www.projekttof.dk
eller kontakt projektet på telefon 23 36 24 68

Lægehuset Havnepladsen, Varde kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet

Du skal logge ind med

NemID af hensyn til datasi

Ønsker du ikke at deltag

e? Klik her, og fortæl os

Vi håber, du vil deltag
e

kkerheden.

hvorfor.

Vi vil gerne opfordre dig
til at deltage, uanset om
du allerede er i behan
rask.
dling for noget eller føler
dig helt sund og
Forskningsprojektets formål
er at udvikle en metod
e, så man nemmere kan
for at udvikle en livsstil
ssygdom. Når du udfyld
opspore de personer,
der er i risiko
er spørgeskemaet, kan
sundheden for dine naboe
du
derfor være med til at
r, kollegaer, venner, familie
forbedre
og andre borgere.
Med venlig hilsen
Lægehuset Havnepladse
n, Varde, Region Sydda
nmark

Invitation 1 (samme som i TOFpilot1)		
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Evalueringsrapport TOF pilot 2

100

2. Log ind med dit NemID

Vi opfordrer dig til at deltage, uanset om du er sund og rask, eller om du allerede er i et behandlingsforløb.
Hører vi ikke fra dig inden 7 dage, tillader vi os at kontakte dig igen.

Med venlig hilsen

Når dine svar er
samkørt med dine
data, vurderer vi, om
du er i risiko for at
udvikle en
livsstilssygdom. Er
du det, kan du blive
tilbudt et forløb hos
din egen læge eller
hos kommunen

mmHg

3. Giv dit samtykke

Se en film om projektet

60
30

40

År

50

60

og Syddansk Universitet

og læs mere på www.p
rojekttof.dk eller ring til
projek

Invitation 2 (ny revideret invitation)

tet på 23 36 24 68
Det med småt
Behandlingen af persono
plysninger i projekt Tidlig
Opsporing og Forebyggelse
databeskyttelsesforord
ningen (artikel 6, stk.
overholder bestemmelsern
1, litra a) og artikel 9,
ei
på Syddansk Universitets
stk.
2,
litra a) og sundhedsloven
fortegnelse over godken
(§ 42 d, stk. 1), og projekte
dte forskningsprojekter
Vi beklager, hvis du oplever
t er
(J.nr: 18/32742).
vores henvendelse som
utidig eller på anden måde
den. Du kan fravælge
at deltage i projektet ved
krænkende. I så fald beder
at klikke på linket her.
vi dig om at se bort fra
”start samtykke her”, hvor
Du
skal
logge ind med dit NemID
du så markere ”nej” til
, og herefter aktivt klikke
at give samtykke til projekte
på
t. Du vil så ikke høre mere
fra os.
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opsporing og f
gTidlig
og forebyggelse

ringTidlig
og forebyggelse
opsporing og fore
16442 - Grafisk Service, Region Syddanmark - 01.2020

minSUNDH
UNDHEDSMAPPE

Sp

inSUNDHEDSMAPPE
minSUNDHEDS

Spørgeskem

Almen praksis
Kommune

1

lse

Kommune
Almen3
praksis
2

1
1

1

3

2

Helbredsundersøgelse

dersøgelse
Bestilling

1
1

Helbredsundersøgelse
af
Bestilling af
4
4Sundhedssamtale
konsultation
4
4
4
konsultation
Sundhedssamtale
FORSKNINGSENHEDEN
Kommunen
FOR ALMEN PRAKSIS
KommunenForberedelse
Kom
else af 2
Forberedelse af af
2
kontakter
kontakterborgeren
borgeren
kontaktk
helbredssamtale
samtale
helbredssamtale
Odense

33

