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Liste over udvalgte projekter 

 

Kvalitetsudviklingsprojekter 

 

SAMKRO- Samskabelse af sygdomsmestring i den kommunale kroni-

kerrehabilitering – udvikling og implementering af en ’Guidet Egen-be-

slutnings’-model, der kan anvendes på tværs af diagnoser i kronikerre-

habiliteringen. 

Et projekt, der videreudvikler en samtalemetode, der giver borgere med kro-

nisk sygdom støtte til selv at træffe gode beslutninger om eget helbred. 

Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner. 

 

Uddannelse for kvinder med afføringsinkontinens – et tværsektorielt 

gruppebaseret behandlingstilbud. 

Formålet er at implementere et uddannelsesforløb til kvinder med afførings-

inkontinens i et nærmiljø. Kvinder vil få konkrete redskaber til at håndtere 

deres symptomer og opleve at bryde tabuet blandt andre i samme situation. 

Københavns Kommune 

 

Træning for livet 

Målgruppen er ældre over 65 år med et lårbensbrud. Målsætningen er at for-

bedre målgruppens funktionsniveau og livskvalitet, at reducere antallet af 

genindlæggelser, samt øge graden af oplevet patientinvolvering og tværsek-

torielt samarbejde. 

Vejle Kommune  

 

Tidlig opsporing af synkebesvær, underernæring og dårlig mundhygi-

ejne efter indlæggelse med lungebetændelse.  

Projektets overordnede formål er at undersøge om en struktureret frem-

gangsmetode kan benyttes til tidlig opsporing samt iværksættelse af rele-

vante indsatser, med henblik på at forebygge synkebesvær, uplanlagt vægt-

tab og utilstrækkelig mundhygiejne.  

Roskilde Kommune  

 

 

Tværsektoriel udveksling af sygeplejersker – kompetenceudvikling og 

forbedret samarbejde.  

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt en systematisk udveksling 

af sygeplejersker mellem primær og sekundær sektor kan bidrage til kompe-

tenceudvikling og et bedre og mere kvalificeret samarbejde med sigte på at 

forbedre borgernes overgang og herved skabe et bedre og mere sammen-

hængende forløb. 

Vejle Kommune  
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Forskningsprojekter 

 

Gå Aldrig KOL (G.A.K) Optimering af gevinsten af KOL-rehabilitering 

gennem målrettet individuel ernæringsindsats – et praksisnært forsk-

ningsprojekt.  

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere kvaliteten af opti-

meret individuel ernæringsindsats for borgere med KOL, som deltager i re-

habilitering i fem kommuner. 

Frederikshavns Kommune  

 

Kan et gruppebaseret forløb forbedre funktionsevnen i hverdagen hos 

personer med kronisk sygdom – et randomiseret kontrolleret effektstu-

die med proces- og økonomisk evaluering af ADAPT programmet.  

Det overordnede formål med projektet er at undersøge effekt, proces og om-

kostningseffektivitet af det generiske og gruppebaserede ADAPT, designet 

til at forbedre funktionsevne i hverdagen hos borgere med kronisk sygdom 

sammenlignet med sædvanlig praksis. 

Rødovre Kommune  

 

Min PROfil - en model til involvering og empowerment af borgere i 

kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser med systema-

tisk brug af aktiv PRO.  

Projektet har til formål at genere viden om, hvordan borgere med kronisk 

sygdom aktiveres til at forvalte sundhed i hverdagslivet på bedst mulig 

måde. Samtidig har projektet fokus på udvikling og implementering af evi-

densbaseret viden om samspillet mellem borgere med kronisk sygdom og 

sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen. 

Ikast-Brande Kommune  

 

 

Digital dokumentationspraksis i sammenhængende borgerforløb.  

Formålet med projektet er at gennemføre praksisnær forskning med fokus 

på, hvordan dokumentationspraksis bidrager til sammenhæng i borgerforløb 

og at bidrage til evidensbaseret sundhedsfaglig praksis ved at kvalitetssikre 

de sundhedsprofessionelles brug af digital dokumentation i kommuner. 

Syddjurs Kommune  

 

 

En bedre hverdag 

Et forskningsprojekt, som har til formål at gennemføre effekt, proces og øko-

nomisk evaluering af ABLE-programmet, som er udviklet til at fremme ADL 

evnen hos personer, der lever med kroniske tilstande.  

Herning Kommune 

 


