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1. Baggrund og metode
1.1 Baggrund
Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital og de kommunale forebyggelsescentre (FBC) på Østerbro,
Nørrebro og Vanløse har gennem de seneste år udbygget et godt tværsektorielt samarbejde. Som et
led i dette samarbejde er der udført tværsektorielle journalaudits, som har afdækket nedenstående
problemstillinger.
Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital behandlede i 2009 ca. 1200 patienter, som blev
indlagt til observation for en hjertesygdom. Diagnosen blev efterfølgende afkræftet og patienterne
udskrevet uden yderligere behandling.
Alene det at blive indlagt til observation for hjertesygdom udgør en risiko for senere udvikling af
hjertesygdom (1). For disse højrisiko patienter eksisterer der for nærværende ikke et pakkeforløb,
hvorfor denne gruppe ikke indgår i den lokale udmøntning af regionens forløbsprogrammer for
hjerte-kar sygdomme. Det drejer sig primært om patienter med hypertension, hyperkolesterolæmi
og overvægt/fedme. Den positive effekt af fysisk træning til patienter med disse diagnoser er
veldokumenteret (3,4,5), og der er international konsensus om, at fysisk træning sammen med
kostomlægning, livsstilssamtaler og rygestopvejledning er vigtig i behandlingen af ovennævnte
sygdomme (3,4,5).
En ændret livsstil er en velkendt faktor i forebyggelsen af udvikling af hjertesygdom (3). Det
vurderes, at ca. 2/3 af patientgruppen kan få gavn af en systematisk intervention. Da
Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital imidlertid ikke har et behandlingstilbud til denne
patientgruppe, opfordres patienterne selv til via egen læge, at få en henvisning til et kommunalt
forebyggelsestilbud i Københavns kommunes forebyggelsescentre.
Der eksisterer tilbud såvel patientrettede som borgerrettede i kommunalregi (6). Empirisk viser det
sig, at mange patienter ikke følger hospitalets råd om henvendelse til egen læge mhp. henvisning til
et kommunalt forebyggelsesforløb.
Ved overgange mellem sektorer (hospital, kommune, praktiserende læge) mistes information om
patienten. Der er manglende viden sektorerne imellem om hvad der foregår med patienten fra
sygdomsstart til færdig behandling og genoptræning (7, 8). Der er også sikkerhedsrisici for
patienten forbundet med disse patientovergange (7). Tiltag, hvor hjertepatienter kontaktes direkte i
forbindelse med indlæggelse, betyder øget deltagelse i opfølgende behandling (9.10.)
1.2 Formål
Formålet med projektet er, at udvikle et forløbs- og forebyggelsestilbud til patienter, der bliver
indlagt til observation for Akut Koronar Syndrom (AKS), hvor diagnosen afkræftes.
Tilbuddet gælder patienter, der tilhører gruppen af patienter med høj risiko for at udvikle
koronarsygdom. AKS diagnoserne omfatter akut myokardie infarkt (AMI) inklusiv non-STEMI
(NSTEMI) og ustabil angina pectoris (UAP).
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Formålene lyder:
1) Undersøge om logistikken med direkte henvisning fra Akut koronarafsnit på hospital til et kommunalt
forebyggelsestilbud er effektiv.
2) Undersøge om direkte motivering af patienterne ved indlæggelsen, samt direkte henvisning til et
kommunalt forebyggelsesforløb får patienterne til at gennemføre forebyggelsestilbuddet.
3) Undersøge, hvor stor en andel af patienterne, der fuldfører et individuelt tilrettelagt forebyggelsesforløb i
Københavns Kommunes forebyggelsescentre.
4) Undersøge om nedenstående risikofaktorer/effektmål ændres med forebyggelsesforløbet.
 Vægttab
 Rygestop
 Motionsvaner
5) Undersøge om antallet af indlæggelser for koronarsygdom på længere sigt i Region Hovedstaden
påvirkes inden for 1 år, måske 3 år.

1.3 Målgruppe
Målgruppen er patienter indlagt til observation for AKS i et koronarafsnit (afsnit Y21), som har fået
diagnosen afkræftet, og som har en høj risiko for senere at udvikle kardiovaskulært event, såvel
fatalt som ikke fatalt.
Initialt havde vi i protokollen (version 2012) beskrevet indgangen til projektet som AKS afkræftet
enten ved basale kliniske data (EKG, koronareenzymer) eller ved invasiv undersøgelse (KAG,
koronarangiografi).
Imidlertid var den kliniske virkelighed i 2013 hvor patient-inklusionen startede, anderledes. Enten
blev AMI afkræftet ved basale kliniske undersøgelser som skrevet, eller også gik patienterne videre
til ikke invasive undersøgelser som hjerte-CT eller myokardieskintigrafi.
Ovenstående undersøgelser var sommetider ambulante undersøgelser. Iskæmiudredningsforløbets
ændring skyldtes ændringer i guidelines for udredning af iskæmi (11,12 ) Ligeledes spiller det en
rolle, at Kardiologisk laboratorium på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital fra foråret 2013
ikke længere udførte iskæmi-udredende Koronararteriografier (KAG). Sideløbende blev (og bliver)
den ikke invasive del udbygget med især flere hjerte-CT undersøgelser.
Derfor er patienterne i projektet ”Højrisiko på tværs” enten blevet inkluderet efter klinisk
afkræftelse af AKS med blodprøver og EKG, eller efter afkræftelse af betydende iskæmi ved hjerteCT, myokardieskintigrafi eller koronararteriografi (KAG).
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Inklusionskriterier:







Alder 18 år
Patienterne skulle være bosiddende i Bispebjerg Hospitals optagerområde
Aktuel hjertesygdom afkræftet ved indlæggelse.
Ingen tidligere kendt hjertesygdom
Markant forhøjelse af en eller flere af nedenstående risikofaktorer:
o Total kolesterol >6mmol/l, LDL >4,5 mmol/L, triglyceride >3 mmol/L
o BT > 160/95 mmHg
o Alle med kendt DM inkluderes, samt alle med Hp1Ac >7,5
o Svær overvægt ved BMI >30.

Eksklusionskriterier:






Kendt hjertekarsygdom (tidligere apopleksi, tidligere AMI, tidligere invasiv behandling
(ballonudvidelse, CABG (coronar bypassoperation) ).
Aktuelt anden sygdom (apoplexi, lungeemboli, hjerteklapsygdom, hjertesvigt, mavesår,
muskelinfiltrationer).
Svær kronisk sygdom (nyreinsufficiens, svær lungesygdom, cancer)
Almen fysisk svækkelse i en sådan grad, at patienten ikke skønnes at kunne deltage i den
fysiske del af forebyggelsesforløbet.

2. Metode, herunder beskrivelse af det samlede patientforløb
Figur 1 angiver patienternes vej igennem projektet fra inklusion på Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital, til
deltagelse i udskrivningssamtale på Bispebjerg Hospital, og viderehenvisning til et forebggelsescenter i
Københavns Kommune.

Overordnet startede styregruppen med at planlægge en sektor opdelt udvikling af projektet, hvor projektleder
Dorte Husum stod for udviklingen af forløbet på hospitalet, og projektkoordinator i Københavns Kommune
Mette Ryle stod for aftaler og implementering i forebyggelsescentrene på Østerbro og i Vanløse.
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Uviklingen foregik primært fra oktober 2012 til februar 2013, hvor de to sektorer mødtes sideløbende med
implementeringen. Se bilag 1.

2.1 Kardiologisk hospitalsafdeling
Ideen med implementeringsmetoden var, at projektet kørte så tæt på driften, som muligt. Det vil sige, at
klinisk ansat personale var kontaktpersoner og tovholdere, og at al registrering foregik i den daglige klinik.
Hele afdelingens stab af sygeplejersker og læger kunne inkludere patienter. Tovholderne,
kontaktsygeplejerskerne og projektleder var de faste holdepunkter for implementeringen af projektet i
afdelingen. Alle patienter indlagt på Kardiologisk afdeling Ys akut afsnit (benævnt Y21 til sommer 2013,
hvor afsnittet fysisk flyttes en etage op, dernæst benævnt Y22) blev dagligt screenet. Inklusionen af
patienter, samtale og henvisning til de kommunale forebyggelsescentre foregik på følgende måde:
1) Ved tavlestuegang på afsnittet (foregår hver morgen før stuegang)
2) Daglig screening af alle patienter indlagt til observation for diagnoserne AKS, AMI, STEMI, NSTEMI,
angina pectoris og brystsmerter som blev hentet fra afdelingens visitationsbog, hvor alle indlæggelser i
afdeling Y (Hjerteafdelingen , Bispebjerg Hospital) siden 2014 registreres af afdelingens to
lægesekretærer. Dernæst gennemgik projektets tovholdersygeplejerske eller en af projektets
kontaktsygeplejerske ansat på afdelingen patienterne, og tog stilling til, om de kunne indgå i projektet.
3) Patienterne blev dernæst tilbudt projektdeltagelse enten af stuegangsgående læge eller af sygeplejerske.
Det var væsentligt, at alle der arbejder i klinikken kunne indrulle patienter i projektet.
4) Ved indgang i projektet på afdelingen gennemgik patienterne en struktureret og velbeskrevet samtale
med en sygeplejerske. Samtalen foregik i rolige omgivelser, og der var sat ½ time af til den. Der blev
tilstræbt ro, øjenkontakt samt at man sad over for hinanden (se bilag 2). Risikofaktorerne blev
gennemgået samtidig med oplysning omkring projektet og pjecer fra forebyggelsescentrene. Der var
afsat tid til at lytte til patientens opfattelse af, hvilke problematikker der fyldte hos vedkommende.
Herudover blev der indhentet en underskrevet samtykkeerklæring (se bilag 3). Skema med kliniske data
og patient karakteristika blev også udfyldt (se bilag 4).
5) Udskrivende læge dikterede i journalen, at patienten indgik i projekt ”Højrisiko på tværs”
6) Afsnittes sekretærer sendte omgående epikrise og oplysningsark til det relevante forebyggelsescenter i
kommunen (patienter tilhørende FBC Nørrebro blev omdirigeret til FBC Vanløse pga. ombygning af
FBC Nørrebro). Indtil juli 2013 skete dette pr. fax og fra juli 2013 foregik dette elektronisk via ”ref01
henvisningen”. Der var stort fokus på at ringe og kontrollere, om henvisningerne kom frem samt
telefonisk kontakt mellem forebyggelsescentre og hospitalsafdeling.
7) I vagterne vurderede den ansvarshavende sygeplejerske sammen med vagthold af læger/sygeplejesker,
om akut indlagte patienter kunne indgå i projektet. Efter vagter, weekender og helligdage gennemgik
sekretærer og tovholdersygeplejerske listerne med de akut indlagte patienter og ringede til de patienter,
der var udskrevet uden tilbud om deltagelse i projekt ”Højrisiko på tværs”. Disse patienter blev tilbudt
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deltagelse pr telefon og fik tilsendt informations materiale og samtykkeerklæring.
Tovholdersygeplejerske udfyldte samtaleark ved telefoninterview.

2.2 Kommunale forebyggelsescentre
Københavns Kommunes forebyggelsescentre på Østerbro og i Vanløse har leveret de forebyggelsesforløb
som Bispebjerg Hospital har kunne henvise patienter i højrisiko til, i projektperioden.
Patienterne er henvist inden for de eksisterende henvisningsaftaler via MedCom henvisningen ref01, der
også benyttes ved hospitalernes henvisning til rehabilitering under forløbsprogrammerne for type 2 diabetes,
KOL og hjerte-kar sygdom. Kommunen har lang drifterfaring med at modtage elektroniske henvisninger, og
har ikke skulle opøve disse kompetencer i projektperioden.
Københavns Kommunes forebyggelsescentre har inden for 5 hverdage fra modtagelsen af henvisningen fra
hospitalet sendt et indkaldelsesbrev til projektdeltagerne, og tilbudt en indledende individuel samtale med en
sundhedsrådgiver i det lokale forebyggelsescenter senest 14 dage fra modtagelsen af henvisningen fra
hospitalet (almindeligt serviceniveau for den patient - og borgerrettede forebyggelse)
Intervention i de kommunale forebyggelsescenter
Ved den indledende samtale er patientens forebyggelsesbehov og motivation afdækket, og der er i
samarbejde med patient og sundhedsrådgiver tilrettelagt et individuelt forebyggelsesforløb. Et
forebyggelsesforløb består af en kombination af følgende indsatser knyttet samme i et sammenhængende
forløb ved et individuelt samtaleforløb bestående af en indledende- og afsluttende samtale:








Indledende samtale (60 min.)
Fysisk træning (12 uger, 24 x 90 min. hold)
Motionsvejledning
Prøvetimer i lokalt idrætstilbud (x 4)
Kostvejledning (hold og individuelt)
Rygestoprådgivning
Afsluttende samtale (45 mim.)

Forebyggelsesforløbet er tænkt som et pakketilbud, hvor patienten som udgangspunkt deltager i alle
ovenstående aktiviteter, men der stilles ikke formelle krav om deltagelse i alle indsatser for at få et tilbud.
Denne helhedsindsats giver positive synergieffekter mellem de enkelte indsatser og øget understøtning af
borgerens livsstilsændringer.
For borgere med anden etnisk baggrund end dansk der oplever en sprogbarriere, var der mulighed for at
medbringe tolk til de individuelle aktiviteter.

2.3 Opgørelser: sammenkøring mellem sektorer
Databaser er sammenkørt, valideret og rettet til eftergennemlæsning af 2 peroner. Valideringen er
sket ved yderligere dirkte opslag i henholdsvis Opus i hospitalsafdelingen og ved opslag i
forebyggelsescentres database – Sundhedsportalen (CSC).
Alle logbøger og lister er gennemlæst og chekket to gange af to forskellige personer. De er
endvidere kontolleret i Opus ved tvivlsspørgsmål. Der har været hyppig kontakt mellem
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projektlederen på hospitalet og projektkoordinatoren i kommunen, og der er foretaget finrettelser på
CPR-niveau. Ved dataopgørelser på de dikotome variable er der benyttet chi-i-anden tests.
Opgørelseses sammenligninger med drift er trukket fra Bispebjergs Hospitals centrale database på
diagnoserne DI20-DI25.9 i perioden 1/3 2013 til 30/6 2014.

3. Organisering
3.1 Styregruppe
Projektet er udgået fra Kardiologisk afdeling Y (Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital) i samarbejde med
Københavns Kommunes forebyggelsescentre Østerbo og Vanløse og centralforvaltningen i Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.
Styregruppen bestod af:





Projektleder Dorte Husum, overlæge, Ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital
Projektkoordinator Mette Ryle, Ph.d., Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Afdelingslæge Marianne Frederiksen, dr. med. leder af Rehabiliteringesenheden, Hjerteafdelingen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Ledende overlæge Henrik Nielsen, dr. med., Hjerteafdelingen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Styregruppen har holdt møder ved behov i projektperioden (ca. hver anden måned) og har løbende drøftet
alle overordnede beslutninger.
Projektlederen indkaldte til møder, forestod og ledede møderne, skrev referater til alle involverede i projektet
i hospitalsregi og kommune, samt forestod projektets udvikling, fremdrift og undevisning i sygeplejegruppe,
lægegruppe, tværfaglige og tværsektorielle grupper. Herudover udviklede projektlederen i samarbejde med
Louise Støier (se nedenfor) al materiale til afdeling og patienter, administrede de tildelte midler, primært
benyttet til lønudgifter samt forestod kommunikationen til Region Hovedstaden. Louise superviserede
sygeplejerskerne i patientsamtaler.
Mette Ryle koodinerede og ledede den Kommunale implementeringsindsats.

3.2 Projektgruppe på hospitalet
Projektgruppen i hospitalsregi bestod, udover projektlederen, af :


Tovholder Louise Støier, cand. cur., Sygeplejerske med klinisk specialistfunktion Y21/Y22, tovholder
frem til 20/12 2013. Tovholderen i projektets første fase udviklede materiale til afsnittet sammen med
projektleder.



Tovholder Hülya Aydin, AKS ansvarlig sygeplejerske i afsnit Y21/22, tovholder fra 20.12.2014 og frem
til slut inklusion af patienter, samt opfølgning november 2014. Hülya er ansat i Kardiologisk
laboratorium siden marts 2014.
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Tovholderen chekkede dagligt alle indlæggelser, alle inkluderede patienter og forestod alle samtaler pr.
telefon. Tovholderne passede projektets telefon og fulgte ugentlig op på projektet.Tovholderne vejledte de
øvrige sygeplejesker og fyldte materiale op i afdelingens mapper og forestod kommunikation til
forebyggelsescentre.
Sekretærerer Anna Borgdanowich og Liselot Pedersen, afsnit Y21/22, forestod alle daglige registreringerne,
og var en aktivt del i at få den elektroniske kommunikation (ref01) til at fungere mellem hospital og
kommune. Anna og Liselot chekkede hver dag for kommunikation mellem sektorerne.
Herudover chekkede sekretær Line Rindahl fra Kardiologisk Ambulatorie, ugentligt, om de
iskæmiudredende undersøgelser gav anldedning til inklusion i projektet.
Tovholder og projekteder mødtes fast ugentligt med deltagelse af repræsentant fra sekretærerne på afsnittet
og havde fællesmøder samt løbende kommunikation mellem alle medlemmer i gruppen efter behov. Det var
altid muligt at komme i kontakt med projektgruppen via fast telefon hos projektlederen.
Ledelsessekretær Uffe Wallin Karlsen stod for økonomi i forhold til alle indvolverede, hospitalets
regnskabsafdeling og Region Hovedstaden.
Fra marts 2014 forestod adelingssygeplejeske Jane Sax Røgind (JSR) og souchef Xenia Mortensen
kontakten til afsnit Y22 .
Ambulatoriet flyttede pr 1 marts 2014 til Frederiksberg Hospital.
Opgørelse af resultater
Studentermedhjælper Cecilie Bisgaard-Frantzen, kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, har
valideret databasen samt udfærdiget opgørelser og figurer i forbindelse med udfærdigelse af afrapportering.

3.3 Udvikling af projekt i drift på hospitalet
Udvikling af et projekt i drift er en hel ny tankegang i hospitalsregi og har betydet, at det kliniske personale
tværfagligt har skulle indrulle patienter i den daglige akutte klinik. For at kunne opbygge et sådant beredskab
og få valide data, var det nødvendigt med en stor mødeaktivivitet, forventningsafstemning og involvering af
alle afdelingens ledelsesniveauer. Dernæst skulle nøglepersoner og tovholdere udpeges og projektgruppen
dannes.
Undervejs var der overvejelser om, at få en projektansat sygeplejeske til at forestå screeningerne. Imidlertig
var en del af ideen med projektet fra projektleders side at få afdelingen til at få del i ejerskabet af projektet.
En anden ide med projektet var tesen om, at den ”gode samtale” med tid og nærvær, ville hjælpe
patientgruppen til at takke ja til et videre forløb.
Projektet var med til at sætte fokus på tid og samtale om forebyggelse med patienterne. Dette skal forstås i
den sammenhæng, at hjerteafdelingens akut afsnit primært tager sig af akut syge hjertepatienter, og at
højrisikogruppen i den sammenhæng er de mindst akut syge. Derfor er det altid en ekstra udfordring at tage
sig af netop disse patienter i en travl hverdag ,hvad patienterne også mærker (12).
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Lønsummen til projektet blev forsøgt givet, så den ”fulgte patienten”. Dette vil sige, at afdelingen kunne
købe ekstra ressourcer for pengene som blev udbetalt pr. patient. Tovholderne var klinisk ansat til andre
funktioner og ekstra ansat til at følge op på projektet nogle timer om ugen.
Projektet kunne alene køre på denne måde pga. afdelingsledelse og afsnitsledelses opbakning
Oktober 2012 - marts 2013










Interessentanalyse i forhold til implemenereting af projekt med afdelingens eget personale som
nøglepersoner.
Møder med afdelingsledelse, afsnitsledelse, sekretærledelse i primær afsnit og med ambulatorie.
Vurderinger af behov for tovholder uden for afdelingen (dette frafaldt vi).
Økonomimøder og betragtninger omkring aflønning af afdelingen.
Opbygning så afdelingen i de enkelte sektorer fik tilført penege, svarende til personalets indsats, som
blev benyttet på projektimplementering.
Udpegning af aftaler med projektgruppe.
Udvikling af materiale til undervisning af læger og sygeplesker.
Undervisnings sessioner på afdeling af ovenstående grupper.
Udvikling, gennemlæsning af arbejdsgang for forebyggelsescentrene.

(se bilag 1)

3.4 Udvikling af projekt i drift i kommunen
Den kommunale del af det samlede projekt afviger ikke fra den normale drift i kommunens
forebyggelsescentre. Det betyder, at de arbejdsgange som med projektet er blevet implementeret storset ikke
afviger fra den normale drift, og således ikke har krævet omorganisering. Det nye i projektet har derimod
været samarbejdet med hospitalet om et sammenhængende forebyggelsesforløb, og dermed at modtage
borgere i risiko for at udvikle livsstilssygdomme fra et hospital frem for almen praksis, hvor denne kategori
af brogere normalt henvises fra.
I kommunerne var kontaktpersonerene til projektet:
 Vanløse: fysioterapeut Thomas Villadsen
 Østerbro: Fysioterapeut Line Timm og Fysioterapeut Birgitte Palm.
I og med at kommunen fra projektstart har kunne modtage elektroniske henvisninger (ref01) fra hospitalerne,
og har tilbudt forebyggelsesydelser, der allerede var i drift, har projektimplementeringen i kommunen
primært handlet om at støtte hospitalet i at tage den elektroniske henvisningsvej i brug til målgruppen.
Elektronisk henvisning
Da der ikke har været tvivl om hvem der henholdsvis i kommune og på hospital har været kontaktperoner for
projektet, har det altid været muligt at komme i dialog om projektet. Det sundhedsprofessionelle personale
fra forebyggelsescentrene har løbende haft brug for at kontakte hospitalet vedr. følgende:
•
•

Hospitalets overgang fra fax henvisninger til elektronisk henvisning via ref01
Indhentning af manglende journaludskrifter og data fx blodprøvesvar i henvisningerne
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Registrering af data
Internt i kommunen var der initialt en del forvirring omkring registreringen af borgere, idet borgerne skulle
registreres i to databaser. Københavns Kommune har separate databaser til henholdsvis den borger- og
patientrettede forebyggelse og projektets målgruppe har fået tilbudt ydelser, der skulle registreres i begge
databaser. Det er vigtigt at påpege, at projektets målgruppe patienter jo netop falder mellem to traditionelle
forebyggelsestilbud – henholdsvis den patientrettede og borgerrettede forebyggelse, da de er i højrisiko i
forhold til at udvikle livsstilssygdomme.
Herudover har data til opgørelsen og evalueringen af projektet også være mangelfulde, da projektet har
anvendt driftsdata. Data kvaliteten i forhold til ydelsesregistreringen har været god, men effektdata er
mangelfuld da projektet ramte en periode, hvor kommunens omsorgssystem var under revision og således
også forebyggelsescentrenes registreringspraksis.
Udiagnosticeret Type 2 diabetes
To patienter henvist fra hospitalet havde et forhøjet langtidsblodsukker svarende til at have Type 2 diabetes.
Patienterne vidste ikke dette, hvorfor det sundhedsprofessionelle personale i kommunen skulle sikre, at
patienterne fik fulgt op på dette af en læge. I en driftssituation er det nødvendigt at lave en procedure for
denne situation.
Afsendelse af epikrise
Som en del af projektet har kommune sendt en epikrise til den henvisende part, dvs. den henvisende
hospitalsafdeling og en epikrise til patientens læge, mhp. den langsigtede opfølgning på tværs af sektorer.
Det er ikke evalueret hvorvidt de praktiserende læger har kunne bruge informationerne i de afsendte
epikriser. Med henblik på at sikre opfølgningen i almen praksis på længere sigt ville dette have været at
foretrække.

3.5 Opbygning af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde
Opbygningen af det tværsektorielle samarbejde var baseret på hyppig kontakt med såvel planlagte møder og
undervisning, som direkte kontakt. Ved projektets begyndelse var der kontakt på tværs af sektorer ved hver
patient, senere kun ved behov: Følgende tiltag er gennemført for at styrke det tvætsektorielle samarbejde og
implementere projektet på tværs af sektorer:






Undervisning ved projektleder Dorte Husum på FBC Vanløse og FBC Østerbro.
Besøg af projektgruppe på FBC Vanløse og FBC Østerbro med rundvisning og undervisning ved ledere
Hanne Morthorst (FBC Østerbro) og Marianne Cosgrave (FBC Vanløse.).
Direkte personlig kontakt og aftaler mellem personale på hospitalsafdeling og i forebyggelsescentre
(Kommune)
Aftaler om og møder på afsnit Y21 mellem FBC og sygeplejesker

(se bilag 1, 5 og 6)
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4. Resultater
4.1 Henvisningsvejen der lykkedes
Følgende resultater er opnået i projektperioden.
Det lykkedes, at






Skabe en velfungerende henvisningsvej mellem en akut hjerteafdeling og kommunale
forebyggelsescentre
Implementere MedCom standard henvisninger ref 01 i
Give patiente med kardielle risikofaktorer et reelt tilbud om forebyggelse direkte fra en akut
hjerteafdeling.
Afholde fokuserede udskrivningssamtaler med højrisiko patientgruppen
Etablere et velfungerende samarbejde mellem en regional akutafdeling og et kommunalt
forebyggelsescenter

I alt blev der inkluderet 128 patienter. Af disse 128 patienter blev der sendt 123 henvisninger videre til
forebyggelsescentrene på Østerbro og Vanløse. Af de 128 patienter fra kohorten gik fem patienter ikke
videre til forebyggelsescentrene - tre patienter boede ikke i Københavns Kommunes optageområde alligevel
som først antaget, og dette blev opdaget efter, at de havde invilget i deltage i projektet og havde deltaget i
projektdelen på hospitalsafdelingen. To patienter er ikke henvist videre. Det er uvist hvorfor de ikke blev
henvist videre, og der er efterfølgende taget hånd om disse patienter klinisk.

4.2 Beskrivelse af inklusionsprocessen
Der blev i perioden 1. marts 2013 til 1. juli 2014 screenet i alt 1916 patienter. Herudaf blev 128 blev
inkluderet i projektet. Yderligere 33 patienter fik en samtale med en sygeplejerske og overvejede deltagelse,
men takkede efterfølgende nej.
804 patienter havde allerede kendt hjertesygdom, eller fik AKS bekræftet ved den aktuelle indlæggelse. 381
patienter led af anden svær kronisk sygdom end hjertesygdom. 340 patienter havde ingen risikofaktorer for
iskæmisk hjertesygdom, og 130 patienter boede uden for Københavns Kommunes optageområde.
33 patienter (udover de 33 patienter som fik en initial samtale) ønskede ikke at deltage i projektet eller blev
mistet i opgørelsen ved ambulant efterforløb. 30 patienter blev telefonisk kontaktet eller fik tilsendt brev
uden tilbagemelding (heraf nogle af de patienter der indgik i et ambulant efterforløb (se Figur 3). 30 patienter
blev indlagt til observation mere end én gang i projektperioden. Syv patienter døde under indlæggelsen på
afdelingen.
I alt inkluderedes 128 patienter. Figur 2 på næste side illustrerer, hvordan de1916 screenede patienter
fordeler sig i forhold til det totalt antal inkluderede patienter i projektet.
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4.3 Beskrivelse af de inkluderede patienter
Tabel 1 (n = 128)
Kønsfordeling

Samlet for kohorten
128 (100%)

Antal mænd
56 (43,8%)

Antal kvinder
72 (56,2%)

Aldersfordeling
<30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61-70 år
71-80 år
>81 år
Ialt

1 (0,8%)
11 (8,6%)
34 (26,6%)
30 (23,4%)
36 (28,1%)
14 (10,9%)
2 (1,6%)
128 (100%)

1 (0,8%)
8 (6,3%)
16 (12,5%)
12 (9,4%)
12 (9,3%)
6 (4,7%)
1 (0,8%)

0 (0%)
3 (2,3%)
18 (14,1%)
18 (14,1%)
24 (18,8%)
8 (6,2%)
1 (0,8%)

Dikotomiseret
aldersfordeling
≤ 60 år
> 60 år
Ialt

76 (59,4%)
52 (40,6%)
128 (100%)

37 (28,9%)
19 (14,8%)

39 (30,5%)
33 (25,8%)

p-værdi

ns

Køn og alder
Kønsfordelingen i de i projektet inkluderede patienter er 72 kvinder (56%) og 56 mænd (44%).
Aldersfordelingen var næsten normalfordelt dog med en overvægt af patienter yngre eller lig 60 år (59 %).
Der var ikke signifikant forskel i alder mellem kvinder og mænd .
Tabel 2 (n = 128)
Inklusionsfaktor
Hypertension
Hyperkolesterolæmi
Rygning
Overvægt
Diabetes
Multifaktoriel

Samlet for kohorten

Antal mænd

Antal kvinder

p-værdi

61 (47,1%)
83 (64,8%)
55 (42,9%)
44 (34,4%)
18 (14,1%)
92 (71,9%)

23 (18%)
36 (28,1%)
30 (23,4%)
18 (14,1%)
9 (7%)
38 (29,7%)

38 (29,7%)
47 (36,7%)
25 (19,5%)
26 (20,3%)
9 (7%)
54 (42,2%)

ns
ns
0,03
ns
ns
ns

Inklusionskriterier
Patienterne fordelte sig jævnt over inklusionskriterierne. Dog var der en betydelig del af patienterne, der blev
inkluderet på mere end én risikofaktor. Hvis der var mere end én risikofaktor betegnes inklusionen som
multifaktoriel. 92 patienter (72 % ) af de inkluderede blev inkluderet på mere end en risikofaktor. Patienterne
blev inkluderet på baggrund af følgende inklusionskriterier, og nogle blev inkluderet på mere end et kriterie.
Af kohorten har 47% hypertension, 65% har hyperkolesterolæmi, 43% er rygere, 34% er overvægtige og
14% har Type 2 diabetes. Se Tabel 2 ovenfor.
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Tabel 3 (n = 128)
Rygestatus
Ikke-ryger
Ryger
Ialt

Samlet for kohorten

Antal mænd

Antal kvinder

p-værdi

73 (57%)
55 (43%)
128 (100%)

26 (20,3%)
30 (23,4%)

47 (36,7%)
25 (19,6%)

0,03

Køn og rygning
Ved sammenligninger af inklusionskriterier imellem kvinder og og mænd, var det eneste kriterie med
signifikant forskel mellem kønnene rygning. I alt 43 % af de 128 inkluderede patienter var rygere. Af
kohortens 128 patienter var 23% af disse mænd der ryger og 20% af disse kvinder der ryger. Denne forskel
var signifikant (p<0,03).
Tabel 4 (n = 128)
Civilstand
Alene
Partner
Enke/enkemand
Missing
Ialt

Samlet for kohorten

Antal mænd

Antal kvinder

56 (43,7 %)
64 (50 %)
5 (3,9 %)
3 (2,3%)
128 (100 %)

27 (21,1 %)
29 (22,7 %)
0
0

29 (22,7)
35 (27,3)
5 (2,3 %)
3 (2,3 %)

p-værdi

Civilstand
Vi har opdelt patienterne i civilstand efter selvrapporterede oplysninger. Hvis patienterne angav at have en
kæreste, partner, ægtefælle eller være samboende har vi registreret dem som havende en partner.
I alt var 44 % aleneboende, 50 % havde en partner, 4 % var enke/enkemænd. Vi manglede oplysninger på tre
patienter. Der ser ud til at være jævn fordeling mellem mænd og kvinder i forhold til civilstand.
Tabel 5 (n = 128)
Etnicitet/ nationalitet
Dansk
Anden
Ialt

Samlet for kohorten

Antal mænd

Antal kvinder

p-værdi

91 (71 %)
37 (29 %)
128 (100 %)

37 (28,9 %)
19 (14,8 %)

54 (42,2 %)
18 (14,1 %)

ns

Etnicitet
Vi har opdelt patienterne efter selvrapporteret etnicitet. 30% af kohorten var af anden etnisk herkomst end
dansk. Der var lidt flere danske kvinder end mænd. Dette var ikke signifikant.
Tabel 6 (n = 161)
Hvor /hvornår samtalen
foregik
Samtykke om deltagelse
Afslag på deltagelse

Samtale på afdeling

Samtale ved
p-værdi.
telefonopkald.

61
10

67
23

18

0,07

4.4 Patienter, der ikke havde en samtale den dag de blev udskrevet
De patienter som fik en samtale på afdelingen, havde samtalene på udskrivelsesdagen og eller dagen hvor de
blev indlagt. De patienter der ikke fik en samtale på afdelingen blev ringet op senest tre dage efter
udskrivelse indtil marts 2014 og senest en uge efter, efter marts 2014. Denne forskel skyldtes, at der efter
marts 2014 ikke var en tovholder dagligt i afnittet.
En gruppe patienter gik videre til ambulant udredning og blev først ringet op betydeligt senere. Samlet set
brugte vi den oplysning om patienterne blev ringet op, som en tidsindikator. Var patienten blevet ringet op
gik der længere tid fra den akutte indlæggelse til inklusion, end hvis patienten havde fået en samtale på
afdelingen inden udskrivelse.
Af de 161 patienter der fik en samtale i projektet, gik de 128 videre i projektet. 71 patienter fik samtalen på
afnittet under akut indlæggelse. 61 af disse gik videre i projektet. 10 patienter afslog efterfølgende. 90
patienter fik samtalen pr. telefon. Heraf fortsatte 67 patienter og 23 patienter takkede efterfølgende nej. Der
var næsten signifikant flere, der takkede nej efterfølgende, når de blev ringet op efter indlæggelsen (p<0,07)
Tabel 7 (n = 128)
Afslag om deltagelse
efter samtale
Samtale ved
telefonopkald
Samtale på afdeling
I alt

Samlet for gruppen

Antal mænd

Antal kvinder

p-værdi

23(69,7 %)

12(36,3 %)

11 (33,3 %)

ns

10 (30,3 %)
33 (100 %)

7(21,2 %)

3(9,1%)

Af de 33 patienter der efter indledende samtale alligevel takkede nej til projektet, var der dobbelt så mange af
disse patiener, der havde fået samtalen pr. telefon som dem der fik samtalen på afdelingen.
Der var ikke signifikant forskel mellem kønnene, selvom der sås en overvægt af mænd der takkede nej efter
samtalen på hospitalsafdelingen.
Tabel 8 (n = 128)
Inklusionssamtale
Samtale ved telefonopkald
Samtale på afdelingen

Samlet for kohorten

Antal mænd

Antal kvinder

p-værdi

67 (52,3 %)

23(18 %)

44(34.4 %)

0,02

61 (47,7%)
100 %

33(25,8%)

28(21,8 %)

Af de 128 inkluderede blev 52 % inkluderet ved telefon samtale efter indlæggelse. Flere mænd end kvinder
blev inkluderet direkte på afdelingen (p<0,02).

4.5 Tildeling af ydelser i forebyggelsescentrene
Ud af de 123 henviste patienter fra hospitalet, har kommunen modtaget 123 henvisninger. Alle 123 borgere
er inden for 5 hverdage fra modtaget henvisning indkaldt til en indledende samtale om at opstarte et
forebyggelsesforløb i kommunaltregi.
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Indledendesamtale
89 (72%) af af de 123 borgere som blev indkaldt til en indledende samtale i et kommunalt
forebyggelsescenter, mødte op og gennemført samtalen. Af de henvisninger kommunen modtog fra
hospitalet var 55% sendt til FBC Østerbro og 45% til FBC Vanløse.
Der var henholdsvis henvist 67 borgere til Forebyggelsescenter Østerbro og 55 borgere til
Forebyggelsescenter Vanløse. 63% af borgerne henvist til FBC Østerbro fremmødte til en indledende
samtale og 85 % af borgerne henvist til FBC Vanløse fremmødte til en indledende samtale. Af de 89 borgere
der gennemførte og deltog i en indledende samtale var 46 (52%) kvinder og 43 (48%) mænd.

FBC Østerbro
FBC Vanløse
I alt

Postnumre
2100, 2200, Kbh. K
2700, 2720, 2400
Hele optagerområdet

Indkaldt til samtale
67 (55%)
56 (45%)
123

Gennemført samtale
42 (63%)
47 (85%)
89 (72%)

Motionsaktiviteter
Afhængig af behov og motivation har de 89 borgere der gennemførte den indledende samtale fået tilbudt
forskellige motionsaktiviteter.
Fysik aktivitet
48 (55%) af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter
deltog i fysisk træning på hold bestående af 24 x 1,5 timer i 12 uger. I gennemsnit fremmødte borgerne 13
gange, og 21 (43%) var kvinder og 28 (57%) var mænd.
Postnumre
FBC Østerbro
FBC Vanløse
I alt

2100, 2200, Kbh. K
2700, 2720, 2400
Hele optagerområdet

Opstart af fysisk
træningsforløb
23 (26%)
25 (29%)
48 (55%)

Gennemførelse
16 ud af 24
10 ud af 24
13 i gns.

Motionsvejledning og prøvetimer
2 (2 %) af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter deltog
i individuel motionsvejledning og 6 (7%) deltog i prøvetimer i en lokal idrætsforening.
Kostvejledning
11 (12,5%) af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter
deltog i et individuelt kostvejledningsforløb og 10 (11%) deltog i et kostvejledningsforløb på hold.
Alkoholvejledning
1 (1%) af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter deltog i
en alkoholsamtale.
Sygdomsspecifik undervisning
2 af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter havde behov
for sygdomsspecifik type 2 diabetes undervisning.
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Afsluttende samtale
11 (12,5 %) af de 89 borgere, der gennemførte en indledende samtale i et kommunalt forebyggelsescenter fik
en afsluttende samtale som afslutning på deres forløb i forebyggelsescenteret.
Rygestoprådgivning
55 af de 123 borgere der blev henvist til et forebyggelsesforløb i kommunen var rygere. Det er ikke muligt at
opgøre, hvor mange, der har taget i mod rygestoprådgivning og/eller hvor mange af de rygere, der har
modtaget rygestoprådgivning, der ved projektets afslutning var røgfrie. Men alle rygere der deltog i en
indledende samtale blev tilbudt rygestopvejledning.
Samlet opgørelse over ydelsestildeling i kommunaltregi

Modtaget henvisninger
Indledende samtale
Fysisk træning
Motionsvejledning
Prøvetimer
Kostvejledning
Kostundervisning
Alkoholvejledning
Sygdomsspecifik undervisning
Afsluttende samtale

Antal borgere
123
89
48
2
6
11
10
1
2
11

%

Gennemsnitligt fremmøde

72
55
2
7
12,5
11
1
2
12,5
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4.6 Opgørelse af effektparametre
Der er udvalgt få fysiske evalueringsparametre, da det er de eneste effektparametre, som registres i driften i
forebyggelsescentrene i Københavns kommune. Følgende parametre er opgjort:
Evalueringsparametre
Taljemål
BMI
Systolisk BT
Diastolisk BT
6. min. test – meter
6. min. test anstrengelse
Rejse-sætte-sig-test

Antal testet ved både
start og slut
17
14
17
17
13
11
8

Før

Efter
103.2
29,6
146,6
89,3
490,1
14,1
15,9

99,3
28,6
141,5
87
557,7
14,1
17,1

Kommunen har anvendt driftsdata til opgørelsen af projektet. Dette afspejler datakvaliteten i den daglige
drift, som i forhold til registrering af effektparameter har vist sig at være mangelfuld. Det betydet, at det ikke
har været muligt at opgøre projektets effektparametre idet der ikke er registreret tilstrækkeligt med data til at
kunne lave en egentlig analyse af effekten.
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De effektparametre, der er registrerede er opgjort mhp. at vise, at der for alle gennemsnitsværdier har været
et fald, hvor dette peger på en positiv effekt og en stigning, hvor dette indikerer en positiv effekt, men
hvorvidt dette er signifikant kan ikke beregnes på det eksisterende datagrundlag.

4.7 Implementering
Hospital (opbygges i projekt):
Implementeringen af projeket på hospitalet krævede en hel ny tankegang i forhold til at sætte fokus på
patientgruppen, der normalt er den mindst ”syge” i en akut kardiologisk klinik. (se punkt 3.3 : udvikling af
projekt i drift”. Og punktet under ”organi sation i projektet)
Imlementeringen foregik løbende og der var behov for løbende undervisning og afstemning med afsnittes
personale.
 Personalet, sygeplejesker, sekretærer og læger var positivt indstillede overfor projektet og deltog
alle midt i den kliniske hverdag i at få det gennemført
 Strukturelt: I de perioder, hvor såvel tovholder som kærne personer var ansat på afsnittet, havde
projektdelen let adgang til at opdage , når patienter ikke blev inkluderet og undervise igen- eventuelt
selv tage samtalerne.
 Det blev noget mere vanskeligt i den sidste periode hvor de faste kontakt personer ikke var på
afsnittet, og langt de fleste patienter blev ringet til efter marts 2014.
 Ved inklusionerne inkluderede vi færre end forventet. Dette blev afdækket ved løbende opgørelserflere gange blev procedurerne gennemgået og ændret (se bilag 5 og 6)
 Undervejs skiftede personalet på afdelingen,og afdelingen flyttedes fysisk en etage.
 I projekt perioden blev et stort registrerings og dokumentations system indført.
 I foråret 2014 blev ambulatoriet, hvortil nogle af patienterne blev henvist, flyttet til Frederiksberg
som en del af fusioneringen af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dernæst var det næsten
umuligt at inkludere patienter efter ambulant iskæmi forløb.
 Det at der var tale om et projekt gjorde, at når der blev travlt i klinikken var det projektet med tid til
patienten og de lange samtale der blev bortprioriteret , fremfor registrerings- og øvrige drifts
opgaver.

Den Elektroniske henvisning:
Den elektronisk henvisning kom i drift i juli 2014 ved intensivt arbejde fra projektets side. Det viste sig ,
efterfølgende at elektronisk kommunikation, inklusiv at kunne trække epikriser fra forebyggelsescentre,
virkede fra samme tidspunkt.
Hel afklaringen omkring den elektroniske henvisning lykkedes ved fælles stormøde hospital og
forebyggelsescentre d. 9 september 2013.

5. Erfaringer med målgruppen
5.1 Hospitalets erfaringer med målgruppen
Mange af patienterne var glade for at få tilbudt at blive videre sendt til forebyggelsescenter. Flere gav udtryk
for, at de følte sig ”set ” og taget alvorligt. Sygeplejerskerne der afholdt samtalterne og i særdeleshed de to
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tovholdere, der foretog alle telefonopkaldene fik megen positiv feed back fra patienter, der var glade og
lettede over at få en mulighed for at gøre noget ved deres risikofaktorer.
Også de patienter, der blev ringet op efterfølgende blev overraskede over, at de havde risikofaktorer, da de
havde forstået, at de var raske, dette på trods af at de havde haft en samtale med læge og sygeplejerske ved
udskrivelse.
Vi oplevede en socialforskel, således at de der selv var socialt oplyste og vidende (fx en sygeplejerske)
formulerde, at hun følte sig sygeliggjort ved at skulle indgå i projektet og derfor takkede nej efter først at
have invilget i deltagelse. Imidlertid oplevede personalegruppen samlet set, at projektet gav mulighed for at
give socialt og økonomisk svage patienter et tilbud, der ikke var afhængigt af økonomi eller egen mulighed
for at henvende sig til praktiserende læge.
Ved telefonopkald oplevede den ene tovholder (Hylia), der er af tyrkisk oprindelse, at mange patienter blev
motiverde afat få en samtale på tyrkisk direkte med en sygeplejerske uden tolk (ofte familie medlem) som
mellemmand.
Sygeplejepersonalet, der udførte samtalerne følte en stor lettelse, ved at have tiden til at give denne
patientgruppe, der ofte bliver overset i hospitalsregi en samtale og tilbud om videre behandling.
De to tovholderes oplevelse beskrevet med egne ord ses på bilag 7 og 8.

5.2 Kommunens oplevelser med målgruppen
Selvlvom Københavns Kommune ved projektstart havde stor erfaring med at levere de
forebyggelsesindsatser som højrisiko patienterne skulle tilbydes, er forebyggelsescentrenes erfaringer med
målgruppen kort gjort op, da der er tale om en ny henvisningsvej og dermed en mulig ny gruppe borgere.
Rent strukturelt adskilte projektborgerne sig fra de andre borgere i risiko for at udvikle livsstilssygdomme
som kommer i forebyggelsescentrene ved, at de var henvist direkte fra hospitalet i stedet for fra almen
praksis, og at de alle inden for 14 dage havde været indlagt og fået afkræftet at have en hjertesygdom.
Københavns Kommune udarbejdede i 2013 en social profil for de borgere, der benyttede kommunens
forebyggelsescentre. I forhold til parametrene køn og alder er det muligt både at sammenligne
projektdeltagerne med patienter henvist til kommunal rehabilitering via forløbsprogrammet for hjerte-kar
sygdom og med patienter, der er henvist fra almen praksis eller selv har henvendt sig med risikofaktorer for
at udvikle kroniske sygdomme.
Kønsfordelingen af de henviste patienter fra hospitalet var henholdsvis 44 % kvinder og 56 % mænd. Dette
adskiller sig både fra de patienter, som via forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdom henvises til
rehabilitering i Københavns Kommunes forebyggelsescentre. I 2013 var kønsfordelingen 37 % kvinder og 63
% mænd. Med det adskiller sig også fra de patienter, som henvises fra almen praksis eller selv henvender sig
med risikofaktorer for at udvikle kroniske sygdomme. I 2013 var kønsfordelingen for denne gruppe 73%
kvinder og 23 % mænd.
Når niveauet af udeblivelser i forhold til den fysiske træning sammenlignes med de borgere, der er henvist
fra almen praksis, så afviger projektdeltagernes deltagelse ikke fra disse.
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I dette projekt har det ikke være muligt at karakterisere målgruppen kvantitativt udover hvad der er beskrevet
ovenfor, men de sundhedsprofessionelle i forebyggelsescentrene som varetog de indledende samtaler med de
henviste borgere, beskriver følgende kvalitative karakteristika for projektdeltagerne:


Mange borgere havde ikke en oplevelse af, at de var syge, selvom de var blevet diagnosticeret som i
højrisiko for at udvikle hjertesygdom på et senere tidspunkt, da de fik afkræftet, at de ikke havde en
hjertesygdom. Kommunens erfaringer med projektdeltagerne peger på, at borgerne kan være forvirrede
omkring hospitalets oplysninger og omkring hvorvidt de som patienter er raske eller syge.



Mange borgere havde mentale udfordringer og en lav grad af handlekompetence. Behovet for
psykolohjælp eller andre former for psykiske indsatser er derfor drøftet med mange af de henviste.



Mange borgere var af havde en anden etnisk baggrund end dansk og selvom de individuelle samtaler
blev tolket, vurderede personalet at borgerne havde sproglige barriere, både i forhold til at forstå deres
sundhedstilstand og i forhold til at ville deltage i forebyggelsescentrenes tilbud.



Mange borgere havde økonomiske problemer, der blev oplevet som demotiverende barrierer for at
deltage i et forebyggelsesforløb.

Herudover oplevede de sundhedsprofessionelle, at det var vanskeligt at komme i kontakt med
projektdeltagerne via brev eller telefon. De borgere som var indkaldt til en indledende samtale er kontaktet
hvis de udeblev, og det var ofte umuligt at få kontakt med borgerne. Dette gælder både i forhold til den
indledende samtale, men også ved udeblivelser ved andre indsatser som fx fysisk træning.

6. Diskussion af resultater
6.1 Henvisningsvejen, det tværsektorielle samarbejde mellem akut afdeling og kommunalt
forebyggelsestilbud
Det viser sig i mange sammenhæng, at patientovergange er det vanskeligste i patienters forløb især mellem
sektorer (7). Patienter føler sig ”tabt” efter indlæggelser (12) og kan ofte, når de er akut syge, ikke huske
hvad der bliver fortalt på hospitalet.
Personalet på akut afdelinger prioriterer de akut syge og patienter, der får afkræftet den akutte sygdom,
betragtes som de mindst ”vigtige” at prioritere.
Giver man patienterne tid og sammenhæng møder de gerne til nye undersøgelser (5,9), som der er stor
erfaring med omkring hjerterehabilitering efter akut iskæmisk hjertesygdom. Akutafdelinger og
forebyggelsescentre har ikke tidligere arbejdet direkte sammen. At samarbejdet lykkedes så godt er vi sikre
på skyldtes, at der var en stor og personlige berørings flade mellem personalegrupperne. Fordi hele projektet
var opbygget ”i drift” fandt personalegrupperne det meningsfuldt at kunne gøre en indsats for
patientgruppen, såvel ved at tilbyde patienterne en god udskrivningssamtale som ved at henvise dem videre
til forebyggelsescentre. At gruppen følte ejerskab for projektet betød , at der på møderne blev leveret
løsninger til projektet, feks at få ”ref 01” i drift. Den nemme adgang til hinanden ved patientspørgsmål
havde en stor betydning.
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På grund af tovholdernes og nøglepersonernes betydelige kendskab til de enkelte patienter via samtalen
kunne de nemt hjælpe på tværs med spørgsmål, såvel fra patienter, pårørende som fra forebyggelsescenterets
personale. Da projektet var tværfagligt var der altid en fra gruppen der vidste, hvem man skulle henvende sig
til. Personalet der arbejdede med samtalerne på akutafsnittet oplevede en stor tilfredsstillelse ved at kunne
fokusere på patientens forløb (se bilag 7 og 8).

6.2 Patientgruppens tilblivelse og kvantitativ beskrivelse af de inkluderede, Hospitalsdel.
Patientgruppens tilblivelse(diskussion)
Der blev inkluderet færre patienter end ventet. Vi havde udfra tidligere opgørelser fra kardiologisk afdeling
forventet inklusion af 400 patienter på et år. Imidlertid afdækkede screeningen på afdelingen, at mange
patienter allerede var kendt med iskæmisk hjertesygdom, eller blev diagnostiseret som havende dette under
indlæggelsen. Siden protokollen blev udformet er diagnose kriterierne for iskæmisk hjertesygdom ændret, så
der skal mindre enzymstigning til at diagnosticere et infarkt. En stor gruppe går videre i ”accelereret forløb
direkte til invasivt center (KAG).
En stor del af patienterne fik foretaget iskæmiudredende undersøgelser ambulant (se under afsnit 1.2
Målgruppe). De patienter der kunne gå i undersøgelsen efter ambulant forløb var langt sværere at
identificere, og i særdeleshed efter fysisk flytning af hjerteambulatoriet til Frederiksbeg.
Der var flere multisyge patienter og patienter uden risiko faktorer, end vi havde forventet (se Figur 2).
I samme periode som projektet kørte, blev der på afsnit Y21/Y22 , ifølge diagnoseregistreringer, indlagt i alt
1713 patienter, hvilket er mindre end de 1916 screenede udfra afdelingens logbog.
Dette er ikke underligt, da en del af patienterne ved udskrivelse fik andre diagnoser end iskæmi diagnoserne
(DI20- DI 25)- det giver dog et billede af at skreeningen har været af retvisende størrelsesorden.

6.3 Kvantitativ beskrivelse af de inkluderede (diskussion)
Patienterne i projektkohorten fordelte sig noget andeledes end i den tilsvarende normalt indlagte gruppe på
hospitalet.
I projektgruppen var 59% af patienterne ≤ 60 år og i den tilsvarende patientpopulation indlagt på hospitalet ar
kun 29% ≤60 år. Dette svarer til vores forventning om, at vi her adresserer en gruppe patienter, der endnu
ikke har udviklet hjertekar sygdom. I projektkohorten var 56% kvinder, medens kvinder kun udgjorde 33%
af iskæmi indlæggelserne i den tilsvarende patientpopulation indlagt på hospitalet.
I projektet var 54% af kvinderne ≤ 60 år medens samme kvindelige aldersgruppe kun udgjorde 19% af de
hopitalsindlagte. Med mændene forholdt det sig sådan, at 70 % af mændene var ≤ 60 år i projektet, og 34%
af mændene var ≤60 år ved indlæggelse på afdelingen.
Samlet var 50% af patienterne enlige og 30% af anden etnisk herkomst. Samtidig var 43% af alle patienter
rygere.
Projektet giver et tilbud til en gruppe, der normalt ikke benytter forebyggelsestilbud: en yngre gruppe. Især
mændene var betydelig yngre end normalt for indlagte på hjerteafdelingen. En gruppe der ryger (især
kvinderne røg) og en gruppe med stor deltagelse af patienter der var enlige og af anden etnisk herkomst.
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Der er ikke tvivl om, at selve tilgangen med en grundig samtale på hospitalet og personlig kontakt til
patienterne i et akut forløb ændrer ved, at svage patientgrupper faktisk modtager et tilbud om
risikomodificerende behandling.
Samtidig ved man, at patienter i krise har svært ved at modtage oplysning. Det er derfor forventeligt, at
patienterne, specielt denne sandsynligvis socialt svage gruppe, vil være forvirrede over, om de er syge eller
ej , når de som borgere når forebyggelsescentrene (se under forebyggelsescenterets oplevelser).
At de stort set alle når der hen og kommer i gang med afdækning af problemer er en stor succes.
Om det der skal tilbydes patienterne er andeledes, end forebyggelsescentrenes nuværende tilbud, eller
hvordan patienten/borgeren skal ”gribes an”, kan diskuteres.
Vi har ikke endnu socialt klassificeret patienterne/borgerne. Det planlægger vi at gøre fremadrettet.

6.4 Tiden der gik før patienten blev inkluderet, og hvad dette indebar af forskellig
samtaleform
Ideen med projektet var fra start, at alle patienter skulle have samtale på afdelingen.
Det viste sig, at de fleste nåede at blive udskrevet og få samtalen pr. telefon.
Det vil sige, at for dem der fik telefonsamtaler, gik der mellem 1 dag og 2 måneder til de fik telefonsamtalen
(langt de fleste fik samtalen inden for en uge. For dem der gik videre ambulant og skulle udredes gik der lang
tid for). Man kan sige, at den patientdel der blev ambulant udredt under de givne omstændigheder, med
mange strukturelle ændringer på hjertesfdelingen: afsnitsflyt, skift af tovholdere, skift af engagement fra de
afsnitsansatte og af tovholdernes daglige arbejdsplads samt i særdeleshed hjerteambuatorietes flytning til
Frederiksberg, gjorde en ambulant opfølgning svær i projektperioden.
Da så stor en den af patientgruppen bliver udredt ambulant, er det fremadrettet væsentligt at adressere en
såddan overgang.
Vi kan se, at de 161patienter der kunne få gå i projektet og nåede at få en samtale (Tabel 6), var de flere der
takkede nej efterfølgende når de havde fået samtalen pr telefon, i modsætning til dem der fik samtalen på
afdelingen (p<0,07).
Det tyder på, at tesen om, at den gode, personlige samtale , under indlæggelse fremmer patienternes
mulighed for at kunne deltage i videre tiltag. –
Man kan sige, at der ser ud som om, at gruppen af risikopatienter, der endnu ikke har hjertesygdom ville
have gavn af et sammenhængende tilbud på linje med, hvad der foreligger for patienter med erkendt
hjertekarsygdom, med det foremål at forebygge sygdommen. Da der er tale om en anderledes gruppe skal
tilbudet skræddersys til dem.
Når man sammenligner gruppen der afslog deltagelse efter samtale (Tabel 8) med gruppen der deltog i
projektet efter samtale (Tabel 7) kommer det frem, at mændene, når de kommer hjem, hyppigere, end
kvinderne takker nej til tilbuddet om at gå videre i forebyggelsescenter.
Samlet ser det ud til at der er god mulighed for at nå de patienter, der har mere end en risikofaktor for
iskæmisk hjertesygdom, er yngre end 60 år (især mænd), ryger (især kvinder) hvis de får en samtale direkte
på en akut hjerteafdeling.
Det kan dog også lykkes at få patienterne i tale dem (i sær kvinderne) pr telefon, og med en struktureret
samtale med en fagperson, der er kender til dem og deres indlæggelse.
Det ser ud til at netop den gode samtale er en vigtig indgangsport til til at få patienterne til at deltage.
Det fremgår også, at når personalet har travlt og andre opgaver prioriteres, forsvinder tiden til samtalerne.
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(se bilag 1, 5 og 6).
Efter 1.marts , hvor projektetsygeplejefaglige tovholdere var ansat i andre afsnit end akut afsnittet, foregik
næsten alle samtaler pr telefon.
På trods af, at der var budgeteret penge til tolke i projektet, blev de stort et ikke benyttet. Det skyldtes, at
patienterne blev skrevet hurtigt ud ”nu de ikke havde AKS”.
Afsnittet var under hele perioden, og er altid, under stort akut patient pres. På de 487 dage projektet kørte,
blev der indlagt 1916 patienter (se Figur 1) med der relevante diagnoser. Det er ca. 4 akutte patienter med
den diagnose om dagen. Udover det modtager afdelingen alle de øvrige akutte hjertepatienter.
Den økonomiske saltvandsindsprøjtning fra Region Hovedstadens ”50 millioner pulje” gjorde , at projektet
kunne foregå.
Den tværfaglige og afdelingsnære organisation krævede en betydende opbygningsfase, og var kernen i
successen. Idet kommunikation om og med patienterne foregik uagtet øvrige strukturelle ændringer .

6.5 Er det lykkedes at give patienter i højrisiko et forebyggelses tilbud?
I projektet har 72% af de patienter som hospitalet vurderede var i høj risiko for at udvikle hjerte-kar sygdom,
modtaget en indledende forebyggelsessamtale i et kommunalt forebyggelsescenter. Dette resultat skal
sammenholdes med den eksisterende praksis, hvor hospitalet ville have opfordret patienten til at gå til egen
læge mhp. at få en henvisning til et kommunalt forebyggelsesforløb. Dette projekt har ikke data til at lave
denne sammenligning, men det antages at en ikke betydelig andel af patienterne ikke ville have opsøgt deres
praktiserende læge og ikke ville være mødt op til den indledende samtale i kommunens forebyggelsescenter.
Ca. 1/3 del af de borgere som har været til den indledende samtale i et forebyggelsescenter har ikke haft et
behov for en yderligere indsats i forebyggelsescenteret. De sundhedsprofessionelles vurdering, er at der er
gennemført en udbytterig samtale, hvor borgernes nuværende vaner er gennemgået, der er talt om hvorvidt
de sundhedsmæssigt er på rette vej, og hvad de selv kan gøre for at fortsætte dette. Fx hvilke sundhedstilbud
man som borgere selv kan henvende sig til og benytte. Herudover er behovet for psykolog hjælp blevet
drøftet i mange af samtalerne. Det betyder, at selvom borgeren ikke er fortsat i et forebyggelsesforløb, så har
borgeren modtaget en relevant forebyggende samtale.
Kommunens oplevelse i forhold til de borgere der ikke er gået videre i et forebyggelsesforløb er, at den
indledende samtale i kommunalt regi har fungeret som en opsamling på det tværsektorielle forløb på begyndt
på Bispebjerg hospital med indlæggelse til observation for hjertesygdom og som en screening af, om hvilke
andre tiltag som kunne være relevante fx psykologhjælp. Det er medarbejdernes vurdering, at de borgere, der
har fået en enkeltstående forebyggende har, kunne profitere af dette, selvom de ikke er fortsat i et længere
varigt forebyggelsesforløb.
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7. Projekt i drift
7.1 Hvor langt er projektet i forhold til en driftsfase efter projektperiode
Den elektroniske henvisningsvej mellem akut afdelinge og forebyggelsescentre virker allerede og er klar til
at blive benyttet i drift.
Hvorvidt projektet skal overgå fra en projektfase til en driftsfase skal besluttes af samordningsudvalget under
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Indtil dette er afgjort henvises projektets patientgruppe fortsat fra
den akutte hjerteafdeling til forebyggelsescentrene. Ved projektets afslutning ønskede medarbejdere både i
hospitalsregi og i kommunalt regi at fortsætte projektet direkte i drift. For frontpersonalet har det givet stor
mening såvel at henvise patienter direkte fra hospitalet til kommunen, som at modtage patienter direkte fra
hospitalet i kommunen.
Der er endnu ikke allokeret ressourcer til patientgruppen i hospitals- eller kommunalt regi fremover.
Der er allerede iværksat en organisation i hjerteafdelingen, hvor projektet forløb til at igangsætte drift fra de
indlagte patienter.
Da projektet strakte sig såvel tværfagligt som gennem Hjerteafdelingens afsnit (akut afsnit og ambulatorium)
som et fuldt patientforløb gør, er det organisatorisk og ledelsesmæssigt udfordrende at ”i driftsætte” det fulde
forløb. Afsnitsledelserne på akutafsnittet og i Hjerteambulatoriet er forskellige og befinder sig på to
forskellige matrikler.

7.2 Anbefalinger til en fremtidig driftsfase
På baggrund af projektperioden anbefales følgende inden for nedenstående centrale omdrejningspunkter i det
delte forebyggelsesforløb mellem hospital og kommune:
Styrkelse af overgangen fra hospital til kommune
1. I hospitalsregi kunne man overveje at iværksætte udskrivningssamtalen som en nødvendighed for alle
patienter. Da en samtale ikke udmønter sig i øget produktion er der muligvis behov for yderligere
ressourcer.
2. Man kunne iværksætte fast telefonkontakt til patienter, der er i risikogruppen og udskrives. Økonomisk
vil tiltagene sandsynligvis først give sig udslag på længere sigt ved færre patienter med AKS – og
muligvis færre tiltag med anden social intervention (se konklusioner fra forebyggelsescenterdelen)
3. Yderligere fokus på forløbsledelse i hospitals afdelingens /afdelingers ledelsesstruktur vil kunne
fremme tiltag der er patientforløbsrelaterede, og nå de ambulante forløb .
4. Hvis deltagelsen i den indledende samtale samt deltagelsen i efterfølgende forebyggelsesindsatser skal
øges er der brug for, at forberede patienterne på hvad de kan få ud af et kommunalt
forebyggelsesforløb. Dels i forhold til hvad patienterne selv oplever de har brug for, og dels i forhold til
hvilket tilbud de kan få i kommunen. Man kunne overveje, at kommunens sundhedspersonale tog på
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besøg i borgerens hjem, eller at kommunen var til stede på hospitalet, og kunne fortælle om
kommunens tilbud som forberedelse til at kommunalt forebyggelsesforløb.
5. I og med at de indledende samtaler for mange af patienterne har omhandlet patienternes mentale
udfordringer, skal kommunen kunne henvise videre til relevante og alternative mentale indsatser, der
kan støtte borgernes psykiske sundhed for de kan påbegynde arbejdet med livsstilsændringer.
6. Som det også er tilfældet for borger i forebyggelsescentrenes andre motionstilbud, er udeblivelsen fra
den fysiske træning stor. Det skal overvejes hvorvidt mere fleksible forløb over længere tid bedre
understøtter et højt aktivitetsniveau på langt sigt og dermed en varig risikoreduktion.
7. Projektgruppens behov for støtte i forhold til sproglige barriere skal afdækkes, da det ikke er muligt at
vurdere, hvorvidt patienternes sproglige problemer hindrer nogen i at møde op til den indledende
samtale og efterfølgende forebyggelsesindsatser. Her kan fokus på udskrivelsessamtale og telefon
opkald i drift fra afdelingens side muligvis bibringe yderligere information.

8. Økonomi
Samlet budget pr patient var beregnet ud fra et samlet budget for forløb i forebyggelsescentre, Københavns
Kommune.
Da Københavns Kommune kørte projektet i drift, var der ikke søgt midler til den del.
I det samlede forløbs egentlige omkostninger skal den kommunale del medregnes.
Regnskab og forklaring her alene for den regionale del og for projektledelsen og opgørelserne - som pengene
fra ”50-millionerpuljen” er givet til.

8.1 Afvigelser i forhold til at lade penge følge patient.
Fordi, vi forsøgte at udbetale til afdelingen ved at ”frikøbe” klinisk personale.
Meningen var, at afdelingen så skulle have penge til køb af vikarer .Det viser sig, at afdelingen ikke i
perioden har fået udbetalt det fulde beløb- denne mango efter betaler vi fra projektet til det kliniske personale
i februar 2015.
Selve ideen med at lade ”penge følge patient” er ikke helt lykkedes – det betyder at afdelingen har leveret
ydelser, uden at få den fulde betaling herfor.

8.2 Afvigelser i forhold til færre patienter, end forventet.
Aftalen var oprindelig, at der skulle give penge pr patient .
Påtrods af færre patienter, havde personalegruppen især tovholderne en stor opgave med at registrere ekstra
og følge op på patienterne.
Vi har regnet udgifter ud fra 400 patientsamtaler - der var samtale med 166 patienter, med langt mere
opfølgning, end ventet og over en længere periode.

8.3 Afvigelser i forhold til tid til evaluering af projekt.
Fra projektets begyndelse, var et af formålene at følge op på patienterne efter et år og evt. efter 3 år.
Derfor har vi ikke kunnet opgøre resultaterne af dette endnu.
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Der var bugeteret til opgørelser og udbredning af projektet v speciallæg løn og ekstra bistand v aekretær og
studentermedhjælp til udbredelsen.
Den del af summen forventes benyttet til netop det, over de næste 2 år.
Vi har fået godkendelse fra Region Hovedstadens ”50- millionerpulje” til at forsætte opgørelse og udbredelse
af resultater fra ”Projekt Højrisiko på tværs”- et forskningsprojekt i drift- inden for det tildelte budget.
Regnskab sendt separat til ”50 millioner ” puljens kontaktperson .

9. Projektstyringen/organisation
9.1 Projektorganiseringen i styregruppe/ i projektgruppe.
Vores oplevelse var, at projektets succes i høj grad skyldets, at projektet udgik fra såvel hospitalsafdeling
som forebyggelsescentrene, og at organiseringen var var tydelig og relativ flad i opbygning.
Det at alle faggruper var repræsenteret som en del af projektet gav ejerskab og engagemnt. Der var jævnlige
møder i begge sektorer og på tværs af disse. Kommunikation på kryds og tværs, uden at skulle igennem
styregrupen, gav god dynamik.
Der var aldrig tvivl om, at endelige beslutninger gik gennem projektleder og i sidste instans styregruppe.
Dette kunne alene lade sig gøre, fordi projektlederen var ansat på den pågældende afdeling og fagligt i stand
til at tage de nødvendige beslutninger. Desuden var det en nødvendighed for projektets fremdrift, at
afdelingsledelsen var repræsenteret i styregruppen.
I den kommunale del gik foregik projektet i drift og overordenede beslutninger i projektet blev taget af
projektkoordinatoren i kommunen i samråd med forebyggelsescentercheferne. Projektets opbygning med
styregruppemedlemmer, der havde erfaring fra andre hospitals/kommune forløb var en del af successen.

9.2 Projekt i drift på akut afdeling
Ulemperne ved at projektet foregik i drift på hospitalet var, som tidligere beskrevet, at det kunne være svært
at give sig tid til projektet for det kliniske personale. Det blev derfor tovholdernes ansvar at følge op på
patienterne (se diskussion) . Det var ligeledes de klinisk ansatte sekretærer og sygeplejerske tovholdere, der
førte logbog og ark til database.
Da databaserne blev sammenholdt mellem kommune og hospital viste det sig, at der var (få ) patienter, der
ikke var opført som inkluderet i projektet, selvom de havde fulde samtale mapper og var gået videre i et
forebyggelsesforløb.

9.3 Projekt i drift Kommune
Se også (under ”projekt” i drift)
Ved sammenkøring af databaserne ved projektets opgørelse erfarede vi, at der var patienter registreret som
tilhørende projektet, der ikke hørte til.
Dette tilskrives forskellige registrerings former i de to sektorer og forskellig metoder til at mærke/opdele
patienter/borgere.
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9.4 Styring /involvering fra Regionens ”50 millioner – pulje”:
Vi oplevede fra projektet en entusiastisk og engageret start og slutfase fra Region Hovedstaden. Perioden var
præget af skiftende og manglende kontaktpersoner. Afrapporteringerne, som vi afleverede til tiden, blev ikke
altid efterspurgt, og på et tidspunkt, anede vi ikke, hvor vi skulle melde de positivive resultater hen. Der var
under dette projekt omorganiseringer i Region Hovedstaden, som vi tilskriver det ovenstående.

10. Håndtering af udfordringer
Udfordringerne i projektet er allerede beskrevet under metode, resultater, diskussion og organisation.
(se også pilefigurer). Alle udfordringer på afdelingen blev håndteret ved direkte løsning på de hyppige
møder mellem tovholdere og projektleder. Ved større stukturelle udfordringer, var afdelingens ledelse
involveret og ved principielle beslutninger, styregruppen.

10.1 Manglende patientindtag
Erfaret i maj 2013 ved foreløbige opgørelse:
 Alle procedurer blev gennemgået, og de mange patienter, der gik videre til ambulant underøgelse
blev opdaget.
 Ambulant forløb og procedure mellem afsnittene blev strammet op.
 Erfaring, at patienter ikke blev inkluderet ved samtale: øgede ressurcer til tovholder til tefonopkald
efterfølgende.
 Øget undervisnings indsats af alle fagrupper.

10.2 Fysisk flyt af akut afsnit og nyansættelser af klinisk personale



Samme tiltag som ovenfor.
Øget møde aktivitet og afstemning af procedurer

10.3 Skift af kernepersoner og tovholdere
Den største udfording for projektet lå i, at projektet fra 1 Marts 2014 til 30 Juni 2014 ikke havde nogle af de
oprindelige kernepersoner eller tovholdere ansat i afsnittet. Allerede i december 2013, hvor projektets
tovholder, med plads i afsnitsledelsen flyttedefra afsnittede var projektet udfordret, da der ikke længere var
en fra den oprindelige projekt gruppe i dagtiden på afdelingen.
Håndtering:
 Indsupplering af afsnitssygeplejerske og souschef, der aktivt deltog ved tavlestuegang
 Yderligere ressurcer til tovholdere som ekstra arbejde med at følge op på patienterne.

10.4 Prioritering af opgaver
Med indførelsen af nye dokumentationsredskaber fik personalet travlt og fokus gik fra opgaver som
patientsamtaler. Dette kunne vi som projektgruppe ikke rigtig gøre noget ved, andet end at følge op på
patienterne efterfølgende. Indføring af nye dokumentationsredskaber tager tid. Udvikling af
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kvalitetsprojekter indgår i den samlede prioritering af opgaver på afdelingen. Den gode kvalitet er langt
sværer at måle på, end om man udfylder et ark rigtigt på sin computer.

10.5 At lade økonomien følge patienten
Planen var, at økonomien skulle følge patienten og at hele afdelingen skulle have gavn af projektet.
Det viste sig at være en stor udfording. Vi kunne ikke betale en lønsum ud til afsnitsledelsen hhv
sekretærledelsen. Efter mange møder og traksserier frem og tilbage med økonomiafdelingen, fandt vi dog en
måde at ”tilhæfte” økonomien til de enkelte medarbejdere, så projektet betalte dem den aftalte lønsum, og
afdelingen betalte det mindre til de nævnte og så kunne hyere vikarpersonale udefra.

11 Erfaringer
Vi er lykkedes med at køre et projekt der er såvel et kvalitetsprojekt som et klassisk forskningsprojekt.
Det er lykkedes at forske i drift og at få en akut afdeling til at have medejerskab på projektet.
Vi er lykkedes med elektronisk henvisning fra akut afdeling til forebyggelsescenter.
Det tværdektorielle samarbejde er kørt rigtig godt og har lagt fundament for videre projekter og samarbejder.
Det er lykkedes så godt, at personalet i begge sektorer har ønsket at fortsætte omgående.
Kernen i succesen er involvering og medejerskab. De der foretager arbejdet og ser patienterne skal være med
i processen omkring projekter i afdelinger med de patienter, de skal behandle og passe.
Fagligheden er nødt til at være i top- ved problemer under vejs skal de rigtige valg tages.
Projektet lykkedes også, fordi afdelingensledelsen var involveret overordnet, uden at intervenere i andet, end
når de blev bedt om det.
Det der lykkedes mindre godt var, at holde fast under fysiske flyt og personale ændringer. Det adskiller sig
ikke fra øvrig klinik eller drift.
Når lignende samarbejdsprojekter fremover afprøves er det nødvendigt, dvs. en forudsætning for den
kommunale deltagelse, at der også afsættes midler til, at den kommunale samarbejdspart fx kan kvalitetssikre
data og finansiere projektledelse.
Metoden med at arbejde sammen på et tæt og personligt plan på tværs af sektorerne har været velfungerende
og anbefales i drift, om nødvendigt med fast tilførelse af midler til at oprette stillinger i afdelingerne med
ressurcer og ledelsesmandat til patientforløb på overlægeniveau, og på klinisk specialist sygeplejerske
niveau.
I projektet modtog afdelingen epikriser fra forebyggelsescentrene. ;an kunne forestille sig, at sådanne kunne i
driftsættes med bedre oplysning om borgeren, hvis denne bliver patient igen.

12 Overholdelse af procesmål.
I forhold til projektets oprindelige formål, har vi overholdt at besvare spøgsmålene 1-4.
Se her under resultater , diskussion og er faringer.
Processen og dens forlængelse af oprindelig forventet, er der gjort grundigt rede for i de foregående afsnit.
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Projektet nåede alle milepæle og afleverede kvartalsrapporter til Region Hovedstaden, i de perioder, der var
en organisation at aflevere til.(/Det var projektet der adspurgte i øvrigt)
Den sidste projektpatient har færdiggjort sit forløb i forebyggelsescentret primo december 2014.
Langtidsopgørelserne i formål nr. 5 bliver derfor ikke en del af nærværende rapport, de kommer senere.

13 Opbyggede kompetencer






Tværfaglig gruppe omkring patientforløb i Hjerteafdeling opbygget
Den elektroniske henvisningsvej , ref01 virker fra akutafdeling til Forebyggelsescenterkommunikation begge veje.
Samtale teknik og effekt af denne opbygge på akut hjerteafdeling
Samarbejde direkte mellem hospital og Kommunal forebyggelsescenter opbygget.
Delvis fortsættelse af projekt i begge sektorer.

14 Bedste praksis spredning










I projekt perioden har Projektet to gange været omtalt i artikelform på Bispebjergs intranet og en
gang i ”sundhedsNyt” for almen praksis og kommune
Rapport sendes til Region Hovedstaden.
Møder mellem sektorer fortsætter i drift.
Regionale møder om emnet.
projektomtale på intranet regionalt- fra projektets side har vi tidligere foreslået dette- god
udbredelse til øvrige hospitaler
Udbredelse til andre afdelinger andre hospitaler via møder/foredrag.
Vi forestiller os at skrive artikler udfra rapporten til diverse faglige tidsskrifter
Indsendelse af abstracts til kardiologisk kongres
Yderligere opgørelser om 1 år- evt om 2 år.

15 Afsluttende bemærkninger
”Projekt Højrisiko” på tværs har virket som et tværfagligt, tværsektorielt projekt i drift.
En patientgruppe af risikoborgere er blevet identificeret tidligt i forløb og ”fanget” i forbindelse med
indlæggelse på Akut hjerteafdeling. Gruppen har vist sig blandet andet at indeholde den gruppe af patienter,
der normalt ikke deltager i hverken projekter eller forebyggelsesarbejde: de yngre med flere risikofaktorer.
De patienter der ryger, patienter af anden etnisk herkomst, patienter, der bor alene.
Metoden har været at opbygge en gruppe med engagement i personalegruppen og delvis ejerskab i projektet.
(bilag 9)
Det er lykkedes at arbejde tæt og kontinuert over 2½ år fra en akut hjerteafdeling til kommunalt
forebyggelsescenter og etablere en ”landevej” ad hvilken andre patientgrupper og på sigt andre afdelinger
kan spadsere.
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Bilag 1

Bilag 2
AKS afkræftes, information til patienter i forbindelse med udskrivelse.
”Projekt Højrisiko”
Denne vejledning er udarbejdet af Louise Støier i forbindelse med introduktion til Projekt Højrisiko.
Mål:
At patienter indlagt til observation for Akut Koronar Syndrom (AKS), som får diagnosen afkræftet
under indlæggelsen, men som er i højrisiko for at udvikle koronar sygdom:


får identificeret og bliver gjort opmærksom på sine risikofaktorer for iskæmisk
hjertesygdom (IHS)



informeres om og henvises til et kommunalt forebyggelsesforløb

At reducere utilsigtede forskelle i informationen og tilbuddet til disse patienter, således at der opnås
kontinuitet og kvalitet i såvel informationen som patientforløbet.

Fremgangsmåde:
Diagnosen AKS afkræftes enten ved basale kliniske data (EKG, koronarenzymer) eller ved invasiv
undersøgelse (KAG, Myokardieskintigrafi eller CT-KAG).
Inklusions kriterier:


Alder: > 18 år



Patient bosiddende i Bispebjergs optageområde



Aktuel hjertesygdom afkræftet ved indlæggelsen



Ingen tidligere kendt hjertesygdom



Markant forhøjelse af en eller flere af nedenstående risikofaktorer:
o Total kolesterol > 6mmol/l; LDL > 4,5mmol/l; triglycerid > 3 mmol/l
o BT > 160/95 mmHg
o Alle med kendt DM
o Alle med Hb1Ac > 7,5
o Svær overvægt: BMI > 30
o Rygning

Eksklusionskriterier:


Kendt hjertekarsygdom (tidligere apopleksi, tidligere AMI, tidligere
invasiv behandling (PCI, CABG))
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Aktuelt anden sygdom (apopleksi, lungeemboli, hjerteklapsygdom,
hjertesvigt, mavesår, muskelinfiltrationer)



Svær kronisk sygdom (nyreinsufficiens, svær lungesygdom, cancer)

Udskrivelsessamtale:
I forbindelse med udskrivelsen informeres patienten af en sygeplejerske om sine risikofaktorer og
tilbuddet om forebyggelsesforløb i sundhedscentret.
Samtalen skal, hvis det er muligt foregå i enerum og patientens pårørende kan evt. deltage. Hvis det
ikke er muligt at finde et ledigt rum til samtalen, kan samtalen foregå på sengestuen. I så fald bedes
alle oppegående patienter og alle pårørende til medpatienter om at forlade stuen, mens samtalen
foregår.
Der skal skabes ro omkring samtalen. Dette gøres ved at alle deltagere sidder ned, at sygeplejersken
er nærværende bl.a. ved at sørge for at have øjenkontakt med patienten og afsætter 20-30 minutter
til samtalen. Inden samtalen påbegyndes aftaler sygeplejersken med sine kolleger, at de tager alle
klokker og andre henvendelser i forhold til hendes patienter, mens samtalen foregår.
Spørgsmål af typen ”Hvilke tanker gør du dig nu?” anvendes for at få patientens eget perspektiv og
egen opfattelse af situationen med i samtalen.
De konkrete risikofaktorer beskrives klart og tydeligt og patienten informeres om, at forskning
viser, at patienter med disse risikofaktorer ofte udvikler hjertesygdom på sigt. Nærværende projekt
er netop igangsat, da vi har en formodning om at man kan ændre på disse risikofaktorer ved at
deltage i et forebyggelsesforløb.
Alle patienter vil blive tilbudt et forebyggelsesforløb i deres lokale sundhedscenter. Forløbet
indledes med en samtale, hvor et individuelt forløb på ca. 12 uger planlægges. Ved behov vil
rygestopkursus være en del af dette forløb. Patienter, som ikke kan fysisk træne, vil blive tilbudt et
alternativt forløb. Det er dermed ikke en forudsætning for at starte i projektet, at man kan træne.
Patienten vil blive kontaktet af sundhedscentret ca. 5 dage efter udskrivelsen og vil blive indkaldt til
en samtale indenfor de næste 2 uger.
Ved samtalens afslutning skal patienten have følgende udleveret:
-

Pjece om sundhedscentret

-

Samtykkeerklæring

-

”Information til patienter, hvor blodprop i hjertet er
afkræftet.
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Dokumentation:
Sygeplejersken dokumenterer, at informationen er givet i sygeplejedelen af journalen og sikrer sig,
at følgende oplysninger er tilgængelige i journalen:
-

Social status: bor patient alene, uddannelse/erhverv,
etnicitet

-

Behov for tolk

-

Risikofaktorer (rygning, diabetes, overvægt, hyperlipidæmi,
hypertension)

Arket ”Information til patienter, hvor blodprop i hjertet er afkræftet” udfyldes og udleveres til
patienten. Kopi af dette lægges i journalen.
Check-liste til projektet udfyldes og lægges ligeledes i journalen.
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Check-liste i forbindelse med udskrivelse af patienter, som
indgår i projektet: ”Højrisikopatienter, der indlægges til
observation for hjertesygdom, men som ikke har dette.”
Udfyldes og lægges i Projekt mappen sammen med underskrevet samtykkeerklæring og kopi
af arket ”Information til patienter…….”

Patienten er skriftligt og mundtligt informeret om projektet.
Patient ønsker at deltage i projektet?
Samtykkeerklæringen er underskrevet.
Telefonnummer til patient:
Har patienten behov for tolk?
Etnicitet?
Civilstatus?
Job-status?
Udskrivelsessamtalen er udført.
”Information til patienter, hvor blodprop i hjertet er afkræftet” er
udfyldt, gennemgået med patienten, udleveret til patienten og 1 kopi er
lagt i journalen og 1 kopi i projekt mappen
Medicinliste er lagt i journalen.
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Bilag 3
Label.
Information til deltager
Kære:
Du er indlagt /har været indlagt på Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital
til observation for hjertesygdom.
Det har du ikke.
Du har , derimod øget risiko for at udvikle hjertesygdom på grund af
risikofaktorer, som du har fået information om under din indlæggelse /
lige efter din indlæggelse af sygeplejerske.
Projekt ”højrisiko på tværs”. Projekt med fokus på patienter/borgere
med højrisiko for at udvikle hjertesygdom.
Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital og Københavns Kommunes
forebyggelsescentre er i gang med et projekt, hvor patienter med høj
risiko for at udvikle hjertesygdom, som ikke har hjertesygdom,
bliver tilbudt sundheds samtaler og træningsforløb hurtigt efter deres
indlæggelse.
Vi, projektgruppen, er interesseret i at undersøge, om
- modtager tilbuddet i sundhedscentre, når vi henviser hurtigt og
direkte.
- Når vi giver os tid til samtalerne på hospitalet_
Og om indsatsen på sundhedscenteret :
- nedsætter risikoen for at udvikle hjertesygdom
- påvirker risikofaktorerne.
Vi er interesserede i at kunne dele oplysninger mellem hospital og
sundhedscentre og følge op på disse.
Vi er ligeledes interesserede i at kunne sammenligne forskellige
patient/borgergrupper. Så vores behandling og forebyggelse bliver så god
og effektiv , som muligt.
Til det formål vil vi have brug for oplysninger i en såkaldt database.
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De oplysninger vi har brug for til databasen er:
-

Helbredsoplysninger
Medicinforbrug
Uddannelse og erhverv
Andre sociale forhold: som om man bor alene, har behov for hjælp i
hjemmet etc.
- Effekten af sundhedscenterets tiltag på din sundhed.
De involverede sundhedspersoner kan imidlertid hverken indhente eller
videregive disse oplysninger uden dit samtykke.
Samtykke erklæringen finder du nederst på siden her.
Projektet er anmeldt til Datatilsynet og drives i samarbejde mellem
Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital og Københavns Kommunes
forebyggelsescentre. Region Hovedstaden har ved hjælp af ”50 millioner
puljen” finansieret projektet.
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte
Sygeplejerske med klinisk specialistfunktion Louise Støier tlf: 2144 2496
eller overlæge Dorte Husum tlf: 20513031.
Med venlig hilsen hele projektgruppen på projekt ”højrisiko på tværs”
____________________________________________________
Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter hermed, at jeg vil deltage i ”højrisiko på tværs projektet”
Og at mine oplysninger må benyttes som anført.
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage og at jeg på et hvert tidspunkt kan
trække mit samtykke tilbage.
Dato____________

Underskrift_________________________

Undertegnede har dd informeret om projektet_________________
Label:
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Bilag 4
Medicinsk Område
Kardiologisk afdeling Y

Bispebjerg Hospital
Stor patientlabel

Information til patienter,
hvor blodprop i hjertet er afkræftet.
Dato:
dato

sign.

Du har været indlagt på akut hjertemedicinsk afsnit Y21/Y12 til observation for
en blodprop i hjertet.
Under din indlæggelse er der sket følgende:
Du har fået taget hjerteblodprøver, der er normale, hvilket afkræfter at du har
haft en blodprop i hjertet.
Du har fået taget EKG, som er normalt, hvilket afkræfter at du har haft en blodprop i hjertet.
Du har fået foretaget et arbejds-EKG, et elektrokardiogram, der optages mens
du cykler.

Du har fået lavet en myokardieskintigrafi, en røntgenundersøgelse af hjertet
med radioaktivt mærket sporstof, som ikke viser tegn på forsnævringer.
Du har fået lavet en Hjerte-CT, en undersøgelse af hjertets kranspulsårer i en
CT-scanner, som ikke viser tegn på forsnævringer.
Du har fået lavet en KAG, en undersøgelse af hjertets kranspulsårer, som viser, at der ikke er forsnævringer.
Du er henvist til følgende:
Et forebyggelseshold i
sundhedscentret med fokus på dine risikofaktorer.

pjece er udleveret

Du er opstartet medicinsk behandling for:
Forhøjet blodtryk

Forhøjet kolesterol

Recept er udleveret

Medicinliste er udleveret

Diabetes

Bispebjerg Hospital, akut kardiologisk afsnit Y21 – tlf.nr 3531 2561
© Projekt Højrisiko v. Louise Støier og Dorte Husum
Udarbejdet efter inspiration fra Hjerteafdelingen, BBHs sygeplejedokumentation

Medicinsk Område
Kardiologisk afdeling Y

Bispebjerg Hospital
Lille patientlabel

Information til patienter,
hvor blodprop i hjertet er afkræftet.
dato

sign.

Følgende risikofaktorer kan være medvirkende til udvikling af hjertekarsygdom. Selv om du ikke har haft en blodprop i hjertet, er der
risikofaktorer, du skal være særligt opmærksom på:
Forhøjet blodtryk
Målt til:
For højt kolesterol i blodet

Målt til:

Overvægt, for højt bodymass index
(BMI)

Målt til:

Rygning
Diabetes

Hb1Ac:

Du vil indenfor 5 dage blive ringet op af dit lokale sundhedscenter.
Hvis du har nogen spørgsmål til dit forløb er du velkommen til at kontakte:
Sygeplejerske med klinisk specialistfunktion Louise Støier på Y21.
Tlf. 21442496

Original er udleveret til patienten
dato:

underskrift:

Bispebjerg Hospital, akut kardiologisk afsnit Y21 – tlf.nr 3531 2561
© Projekt Højrisiko v. Louise Støier og Dorte Husum
Udarbejdet efter inspiration fra Hjerteafdelingen, BBHs sygeplejedokumentation

•En stor del
videreudredes
ambulant => skærpet
procedure

•Inklusion skærpet
mhp. Hvem der skal
ind (UAP)

•Procedure
gennemgået

•3,5 pr/uge vs. 5,5
pr/uge som forventet

•63 inkluderet

Foreløbig
opgørelse maj
2013

•En
kontaktsygeplejerske
stopper

•Sommerferie

•Afsnit Y21 flytter
fysisk og bliver til Y22

•Elektronisk
henvisning virker fra
BBH --> FRH. Efter
indsats v. sekretær
AB og LP

Elektronisk
henvisning virker
juni 2013

•Sidst i september
elektronisk kontakt
fra FBC  BBH på
plads

•Alle direkte
involverede taler
sammen

•D. 9 september 2013
stormøde på Vanløse
FBC

Fællesmøde
september 2013

•Ny strukturering

•Møder ifm. overgang

•Hülya overtager

•Louise stopper

•Ny system KISO
indføres

•I perioden mange nye
sygeplejersker på
afdelingen

•Fuld elektronisk
kommunikation

Forløb oktober –
december 2013
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Ugentlige møder i projektet: læge, sygeplejerske (og sekretærer)

•Daglig opfølgning ved
LS (tovholder) og DH
(projektleder)

•Undervisning og
sammenkøring

•Telefonkontakt
samtidig med fax ved
de første patienter

•Protokol endelig til
datatilsyn

•Første patient
inkluderes 2.marts
2013

Projektstart
1.marts

Bilag 5

•Ambulatoriet forbereder
flytning til FRH
•Hülya (tovholder) arbejder i
kard.lab., følger op på
patienter flere gange
ugentligt
•Kl. ledelsessygeplejerske
Xenia deltager

Forløb januar 2014

•Forsøger at fortsætte
struktur med møder

•Hülya har vagter

•Ikke en fast sygeplejerske
på afdelingen

•Afd. sygeplejerske Jane
underviser ekstra

•Grundet travlhed
kommunikeres der ikke om
disse

•Patienter der skal
videreundersøges bliver
loss-to-follow up grundet
travlhed

Ambulatoriet flytter
april 2014
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Møder i projektet ikke helt fast

•Patient nr. 100 inkluderes

•Fra 1.marts næsten ingen
samtaler på afdelingen

•Ugentlige møder fader ud

Ny struktur igen
marts 2014

•Styregrupper om videre
forløb

•Instrukser tages ned,
mapper tages ind og
opgørelse begynder.

•Fortsat inklusion fra
ambulatorie og fortsat
opfølgning i FBC

Juli 2014: afslutning
af inklusion på
afdeling

Bilag 6

Bilag 7
Patientoplevelser v. Louise Støier, sygeplejerske, cand.cur.
Mange patienter tog i mod tilbuddet om at blive henvist til et sundhedscenter, og var taknemmelige
for, at der blev gjort noget for dem, selv om de ikke var syge. De fleste var godt selv klar over, at de
havde risikofaktorer, og var glade for det ”kærlige spark” i forhold til at komme i gang med
livsstilsændring. Også patienter som sagde nej til at deltage, var meget glade for at blive tilbudt
deltagelse og var taknemlige for, at vi ville bruge vores tid på at tale med dem om deres forløb og
deres situation. De fleste undskyldte faktisk, at de ikke ønskede at deltage, men de følte at
indlæggelsen havde medvirket til at få åbnet deres øjne i forhold til behovet for livsstilsomlægninger.
Men de mente, at de godt vidste, hvad der skulle til og var ikke interesseret i hjælp i forhold til dette.
En enkelt patient (ung kvinde, sundhedsprofessionel, ryger og overvægtig) sagde først ja tak til at
deltage, men ringede senere tilbage og havde besluttet sig for at sige nej. Hun havde været meget
glad for vores samtale, men efterfølgende havde hun fået fornemmelsen af at være sygeliggjort. Som
hun udtrykte det, vidste hun jo godt, at hun ikke burde ryge, men hun ville ikke sygeliggøres på
grund af det. Hun var ikke i tvivl om at indlæggelsen havde påvirket hendes forhold til cigaretterne,
men hun ville selv styre, hvornår og hvordan hun lagde dem på hylden.
Mange patienter som ”kun” havde risikofaktor i form af rygning, takkede nej til tilbuddet, men var
stadig glade for at blive mindet om, at det måske var en god ide at holde op. De var bare ikke klar
endnu. De var glade for at få at vide, at de altid kan henvende sig på et sundhedscenter, når de føler
sig klar til at gå i gang med rygestop.
Det er min fornemmelse at uddannelsesniveau og social-status havde betydning i forhold til om
patienterne sagde ja til at deltage. Patienter med længere uddannelse og høj social-status var selv klar
over, at de burde ændrer deres livsstil, men de ville ikke have hjælp fra professionel side, de mente
de selv kunne håndtere det.
Alle patienter gav udtryk for, at det individuelle forløb var vigtigt for dem. De var glade for
muligheden for sammen med en professionel at skræddersy deres forløb i sundhedscenteret. Mange
pointerede over for mig, at ”jeg vil ikke puttes ned i en kasse”, og blev derfor meget glade for at få at
vide, at forløbene blev planlagt ud fra deres ønsker og behov.
Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse at få lov til at ringe alle disse mennesker op og
spørger ind til deres tanker om deres indlæggelse. Ydermere har den positive modtagelse fra
patienternes side været medvirket til, at jeg har følt mig anerkendt i forhold til min faglighed.
Patienterne har sat pris på at blive kontaktet af en, der havde sat sig ind i deres enkelte forløb og som
kendte godt til patientforløbet generelt.
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Bilag 8
Projektoplevelser
Hülya Aydin, sygeplejerske, projektansvarlig på afdeling Y21/Y22
Projektet har hele vejen igennem givet en fornemmelse af succes for projektpatienterne og mig, som
sygeplejerske. Der har været fokus på en sårbar patientgruppe. Patienter med afkræftet akut-koronar
syndrom i akut hjerteafdeling, føler sig tit frustrerede ved deres udskrivelse. De har ingen mulighed eller
tilbud for videre opfølgning af deres risikofaktorer. Projektet har givet mulighed for dette via
tilfredsstillende udskrivningssamtaler. Disse samtaler har varet op til 1/2 time afhængig af patienternes
individuelle behov. Projektdeltagernes udtalelser om afslutning af deres indlæggelsesforløb har været
positive sammenlignet med den patientgruppe, som før i tiden blev udskrevet uden opfølgning i forhold til
deres risikofaktorer.
Patienterne i projektet har givet gav udtryk for, at de følte sig taget alvorligt og velset af personalet i en
akut afdeling med et stort flow af dårlige patienter. Patienterne var taknemlig for deres individuelle
samtaler. De følte det ikke som et pres, men som et tilbud.
En stor del af de inkluderede patienter, fik en opringning af mig, som projektsygeplejerske. Det var de
patienter, der ikke fik samtale på afdelingen. Ved opringningen fik de en beskrivelse af projektet. Herefter
blev der spurgt ind til deres forløb og risikofaktorer. Jeg har erfaret, at der var mange af de patienter, som
ikke havde kendskab til deres risikofaktorer. Nogen blev mere overrasket end andre, selvom de alle havde
haft en afsluttende samtale med en læge. I løbet af telefonsamtalen blev patienterne mere og mere lettet
over deres situation. De gav udtryk for, at de havde været en del frustreret efter udskrivelsen, fordi de ikke
vidste, hvad de skulle fortage sig, eller hvor de skulle henvende sig. Opringningen gav patienterne en
fornemmelse af udvikling, stor professionalitet og sammenhæng på tværs af sundhedssystemet. Der har
ikke været modstand fra patienternes side ved disse opringninger. Alle var taknemmelige for at der blev
tænkt på dem, også efter udskrivelsen.
Blandt de inkluderede patienter er der patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Her har jeg på
grund af min egen baggrund, haft mulighed for at gennemføre samtalerne på tyrkisk med de patienter, der
havde brug for dette. For første gang havde de direkte kommunikation med en sygeplejerske uden behov
en 3.person (tolk), som i de fleste tilfælde er et familiemedlem. Ved samtalerne kunne jeg fornemme deres
motivation og lyst til deltagelse i projektet gennem telefonsamtalen.
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Dette projekt har været nyttigt både for patienterne og sygeplejerskerne. Det har fjernet et stort pres fra
sygeplejerskernes skuldre ved, fordi vi har, kunne tilbyde patienterne en opfølgende samtale ved deres
udskrivelse. Vi, som sundhedspersoner ved, at denne patientgruppe ikke er syge, men vi ved også, at hvis
der ikke bliver taget hånd om dem på nuværende tidspunkt, vil de være fremtidens hjertepatienter.
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Bilag 9.
Personale, der inkluderede patienter i Projekt ”Højrisiko på tværs”, og foretog
samtalerne med patienterne:

Nogle læger inkluderede flere patienter - Nogle sygeplejersker havde mere end en samtale.
Tovholderne holdt samtaler med flest patienter. Halvdelen af patienterne blev inkluderet af tovholderne i
samråd med projektlederen.

Læger, der inkluderede:
(opremsede efter hvornår den enkelte inkluderede første gang): Dorte Husum, Marina HarutyunYanBønsager, Allan Iversen, Ulla Davidsen, Christian Tuxen, Ole Kristiansen, Christian Emdal, Ida Hastrup
Svendsen, Evgeny Solaha, Merete Heitmann, Søren Højberg, Hanne Rasmusen, Louise Schierbeck, Thomas
Hermann, Visti Foss, Lida Kurrami, Steen Abildstrøm, Olav Wendelbo.

Sygeplejersker, der afholdt samtale:
(opremsede efter hvornår den enkelte inkluderede første gang): Jannie Erichsen, Ida Ryberg Jensen,
Karoline Guttesen, Stinna Carlson, Mie Eriksen, Hülya Aydin, Louise Støier, Michelle Lentz, Louise Birnbaum,
Andrea Jonsdottir, Maria Kofoed, Fie Møller, Signe Brynjolf, Ditte Kold Bastrup, Jeanne Bardino Bak, Hadija
Petersen, Nina Vilhelmsen, Marzie Vaskas, Hildur Bjarnadottir, Pia Skipper, Louise Hauge, Louise Løwe,
Cathrine Larsen.
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