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Vores oplæg

Hvordan arbejder vi med 
data for at styrke rekruttering, 
gennemførsel og fastholdelse 
af borgere i 
rehabiliteringstilbud?
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Hvad er Center 
for Diabetes?

• Københavns kommunes 

tilbud til borgere med type 2 

diabetes og hjertesygdom

• Henvisning via egen læge 

eller hospital

• Ca. 40 medarbejdere

• Partnerskaber



Vi arbejder 
personcentreret og 

differentieret

Udgangspunkt i 
borgers behov og 
problemstillinger

Hvad der er vigtigt for 
borgeren

Borgers motivation

Vi arbejder med det 
brede og positive 
sundhedsbegreb

Ligestilling af 
fysisk og mental 
sundhed.

Udgangspunkt i 
WHOs
”en tilstand af trivsel, 

hvor individet kan 
udfolde sine evner, 
håndtere dagligdags 
udfordringer og 
stress, samt indgå i 
sociale fællesskaber 
med andre.”

Vi inddrager borgere, 
pårørende og 
civilsamfund

Større viden om og 
forståelse for hvilke 
indsatser, der er 
brug for hos den 
enkelte.

Brugerinvolvering 
- input til drift og 
udvikling af 
indsatser. 

Vi arbejder evidens-
videns- og 

praksisbaseret

Afprøver løbende 
nye indsatser. 

Eksperimentarium 
for at skabe ny 
viden og evidens. 

Samarbejder 
bredt og indgår 
partnerskaber. 



Værdier udfoldet i faglige redskaber
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Kilde: https://hd.ingham.org/DepartmentalDirectory/CommunityHealth,Planning,andPartnerships/HealthEquityandSocialJustice.aspx

Lighed i sundhed - personcentreret tilgang



IVA
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Forskellige 
tilgange Tingbjerg

Sammen om 
diabetes

Fodbold for 
hjertet



Proces og aktivitetsmål
- Data vedr. henvisninger, opstart og gennemførsel af forløb

Hvor mange borgere 
henvises, 

påbegynder og 
afslutter forløb?

Hvilke tilbud og 
aktiviteter deltager 

borgerne i?

Effektmål
- Data vedr. de forandringer som borgeren opnår 
som følge af indsatsen - på kort og lang sigt 

Hvad får borgeren ud 
af rehabiliterings-

forløbet?

Ses der varige 
ændringer på de 

valgte indikatorer?

Borger og patientoplevelser
- Data vedr. borgerens oplevelse af 
effekt og forandring

Borgernes oplevelse 
af helbred og 

livskvalitet

Borgerens tilfredshed 
med tilbuddet i 

centeret og oplevelse 
af forløb 

Kvalitetsmodel

Qlikview, CURA 
løbende 

kvalitetsudvikling

CURA spørgeskema, 
PRO (løbende), 

målinger (punktvis). 
Mixed methods

BRUS, kvalitativ 
opfølgning, årlig, 

løbende

Hvordan og 
hvornår 

måler vi?



Kvalitets- og forbedringsarbejde

Mål

Primær 
driver

Sekundær 
driver

Sekundær 
driver

Primær 
driver

Sekundær 
driver

PDSA 1 PDSA 2 PDSA 3

Forandringer der skaber 
forbedringer

Driverdiagram
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Proces og aktivitetsmål
- Data vedr. henvisninger, opstart og gennemførsel af forløb

Hvor mange borgere 
henvises, 

påbegynder og 
afslutter forløb?

Hvilke tilbud og 
aktiviteter deltager 

borgerne i?

Effektmål
- Data vedr. de forandringer som borgeren opnår 
som følge af indsatsen - på kort og lang sigt 

Hvad får borgeren ud 
af rehabiliterings-

forløbet?

Ses der varige 
ændringer på de 

valgte indikatorer?

Borger og patientoplevelser
- Data vedr. borgerens oplevelse af 
effekt og forandring

Borgernes oplevelse 
af helbred og 

livskvalitet

Borgerens tilfredshed 
med tilbuddet i 

centeret og oplevelse 
af forløb 



Afslutning af forløb Opfølgning - 6 mdr. efter 
afslutning af forløb

Ved opstart af 
rehabiliteringsforløb

Indsats(er) i CfD

N = 131N = 461 N = 172 

Formål:
1. Beskrive populationen af borgere med type 2 

diabetes, der henvises til kommunal rehabilitering i 
Københavns kommune

2. Undersøge om populationen opnår effekt af 
indsatserne og fastholder ændringer seks måneder 
efter endt forløb

Effektmåling



Måling af effekt
• Spørgeskema
• Livskvalitet

• Mental sundhed/Distress

• Hverdag med diabetes

• Sundhedskompetence

• Sociale relationer

• Specifikke diabetesproblemstillinger

• KRAM

• Opnåelse af mål plus udbytte

Objektive mål

• Vægt/BMI

• Hofte, talje

• BT

• Lipider

• HbA1c
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Fysiologiske målinger

34%

30%

15%

17%

5%

39%

23%

21%

12%

5%

21%

27%

15%

27%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

<48 mmol/mol

48-<53 mmol/mol

53-<58 mmol/mol

58-75 mmol/mol

>75 mmol/mol

Udviklingen i HbA1c (n=131)

Start Slut Opfølgning

Start Start Slut Opf. ∆start-slut ∆start-opf. ∆slut-opf. 

n 305 131 131 131 131 131 131

HbA1c, 

mmol/mol, 

gens (95% 

CI)

57,0 

(55,4;58,6)

58,5 

(55,8;51,2)

52,0 

(49,8;54,2)

52,7

(50,7;54,8)

-6,5* 

(-9,0;-4,1)

-5,8*

(-8,8;-2,8)

0,7

(-1,0;2,5)
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Udvikling i fysisk aktivitet hvor borgeren 
bliver forpustet (n=113)
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Udvikling i selvvurderet fysisk form (n=113)
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Bevægelse



Mental Sundhed

Kilde: Snoek FJ, Bremmer MA, Hermanns N. Constructs of depression and distress in diabetes: time for an appraisal. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015



Proces og aktivitetsmål
- Data vedr. henvisninger, opstart og gennemførsel af forløb

Hvor mange borgere 
henvises, 

påbegynder og 
afslutter forløb?

Hvilke tilbud og 
aktiviteter deltager 

borgerne i?

Effektmål
- Data vedr. de forandringer som borgeren opnår 
som følge af indsatsen - på kort og lang sigt 

Hvad får borgeren ud 
af rehabiliterings-

forløbet?

Ses der varige 
ændringer på de 

valgte indikatorer?

Borger og patientoplevelser
- Data vedr. borgerens oplevelse af 
effekt og forandring

Borgernes oplevelse 
af helbred og 

livskvalitet

Borgerens tilfredshed 
med tilbuddet i 

centeret og oplevelse 
af forløb 
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Borgeroplevet kvalitet
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Træning

• Ude og inde

• Brug af byens faciliteter

• Sjov og leg

• Boldspil

• Interval gang

• Mindfullness

• Relationer og netværk

• Fokus på fysiologisk  fremgang og 
fastholdelse



Typer af træningshold i CFDH
fokus på gruppesammensætningen 

Kvindehold

Mandehold

Middagshold

Aftenhold

Funktionshold

Yogahold

Virtuelt hold

Hjertehold

Den 
Afklarende 
Samtale

SOB



Fastholdelse
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Vi er på vej, men vil også have 
fokus på …

• Øget sammenhæng på tværs 
af sektorer

• Mental sundhed – hvordan 
sikrer vi kompetencer og 
tilstrækkelig opfølgning?

• Udvikle model for 
samarbejde med pårørende

• Borgere med ikke-vestlig 
baggrund  
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Hovedpointer

Personcentreret 
tilgang → Tage 
udgangspunkt i 
borgerens behov og 
problemstillinger

01
Bliv klogere på jeres 
data → afliv 
synsninger, sæt mål 
for jeres arbejde, 
følg med i data 

02
Læn jer op af 
evidens og ny viden

03
Inddrag ”eksperter” 
→ borgere, 
sundhedspersonale 
og lokal ledelse

04

INDLEDENDE SPØRGSMÅL

Hvordan arbejder vi med data for at styrke rekruttering, 
gennemførsel og fastholdelse af borgere i 

rehabiliteringstilbud?
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Spørgsmål eller kommentarer


