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Klyngepakke 1: Kommunens sundhedstilbud til patienter med kro-
nisk sygdom, herunder reklame for hjemmesiden sundhedstil-
bud.aalborg.dk  

Aalborg Sundhedscenter tilbyder en lang række af patientrettede og borgerrettede tilbud til Aalborg 
Kommunes borgere. De patientrettede tilbud består af den patientrettede rehabilitering til kronisk syge 
borgere med en eller flere af diagnoserne hjerte-kar-sygdom, KOL, type 2 diabetes og kræft, som kan 
kombineres med et eller flere af de borgerrettede tilbud, såsom rygestoptilbud, alkoholsamtaler, livsstils-
forløb eller ”Lær at tackle” -kurserne.  

Aalborg Sundhedscenter er bevidst om, at en vigtig forudsætning for at arbejde med kvalitet er valide og 
tidstro data, hvorfor der sker en løbende dokumentation af leverede ydelser og indsatser, sammen med 
den øvrige sundhedsfaglige dokumentation og et evalueringsskema indeholdende borgerens egen op-
levelse af udbyttet af rehabiliteringen målt på fysisk funktionsevne, mestringsevne og livskvalitet, samt 
borgerens tilfredshed med deltagelsen.     

Konkret kan denne dokumentation omsættes til statistikker til brug for kvalitetsudvikling og løbende 
drøftelser af samarbejder. Eksempelvis kan følgende statistikker fremhæves: 

• Antal henvisninger fordelt på praksis/kvalitetsklynger, og opdelt på tilbud, samt udvikling sene-
ste år 

• Stopårsager/frafald og gennemførselsprocent 

• Deskriptiv statistik over deltagerne (køn, alder, bopæl, civilstand) 

• Borgernes egen vurdering af deres udbytte af rehabilitering (fysisk funktionsevne, mestring og 
livskvalitet før og efter deltagelse) 
 

Eksempler på statistik  
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Forslag til samarbejder 

Med udgangspunkt i ovenstående forslag til statistikker er det muligt at rejse flere relevante drøftelser 
med henblik på at kvalitetsudvikle samarbejdet mellem praktiserende læger og kommune. Eksempelvis 
kan følgende spørgsmål være aktuelle: 
 

1. Hvordan kan praktiserende læger og kommune samarbejde om at få flere af de rigtige borgere 
henvist? Herunder er det indledningsvist relevant at drøfte, hvem der udgør målgrupperne for 
de forskellige tilbud 

2. Hvordan kan praktiserende læger og kommune samarbejde om at motivere borgerne til delta-
gelse i kommunal rehabilitering, samt at fastholde borgerne i tilbuddene? Herunder er det ind-
ledningsvist relevant at drøfte gennemførselsprocenterne og stopårsagerne for de enkelte tilbud 

3. Hvordan kan praktiserende læger og kommune samarbejde om borgerens fastholdelse af deres 
udbytte af rehabiliteringen? 

4. Hvordan kan praktiserende læger og kommune samarbejde om at sikre den optimale anvendel-
se af www.sundhedstilbud.aalborg.dk?    

 
Såfremt lægernes kvalitetsklynger måtte ønske dette, tilbyder Aalborg Sundhedscenter desuden at 
komme og præsentere de enkelte tilbud for kvalitetsklyngerne i et kort oplæg, indeholde de ovenståen-
de statistikker, der måtte være relevante i sammenhængen.  
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