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1 Identifikation 

1.1 Afsluttende rapport for:  

Projekt Behovsvurdering, Svendborg og Langeland kommuner. 

1.2 Udfyldt af:  

Projektleder: Henriette Franke, Svendborg Kommune. 

Projektmedarbejder: Caroline Elnegaard, Svendborg Kommune. 

1.3 Dato:  

31. maj 2021. 

1.4 Baggrund og formål: 

Projekt Behovsvurdering har fokus på systematik i behovsvurderingen i den afklarende samtale 
(AS). Behovsvurderingen foretages i fællesskab mellem borger og fagperson under AS, og er med 
til at sikre et relevant og meningsfuldt forløb for borgeren, som er baseret på en fælles forståelse af 
forventninger, behov og muligheder i relation til kommunale tilbud og fysiske rammer i kommunen 
eller tilbud/initiativer fra andre aktører. 
 
Svendborg og Langeland kommuner har tidligere samarbejdet om AS for borgere med kronisk 
sygdom i satspuljeprojektet ”Beslutningsstøtteværktøjer” (afsluttet marts 2018). Nærværende 
projekt var en naturlig forlængelse af det tidligere projekt og samarbejde, da det har arbejdet sig 
videre ind i samtalen. Nærværende projekt blev igangsat 1/11 2019 og afsluttet 31/05 2021. 
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen med 1.902.611 kr. 
 
Det meste af projektets afprøvningsperiode har forløbet i år 2020, her har Svendborg Kommune 
afholdt 213 AS, og Langeland Kommune har afholdt 50 AS. I begge kommuner er AS bygget op 
om ICF-skemaet/modellen, men med mulighed for tilpasning efter behov. I begge kommuner er der 
et bredt tværfagligt team (afklarende team) som afholder AS. Afklarende team består af fagpersoner 
med fysioterapeutisk-, ergoterapeutisk-, sygeplejefaglig- samt diætist baggrund. 
 
Formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til behovsvurderingen i AS med henblik 
på at give borgerne redskaber til at kunne mestre eget liv. Systematikken skulle give borgerne 
oplevelsen af at være set, hørt og inddraget, og skulle af de sundhedsprofessionelle (SHP) opleves 
som nem anvendelig og værdifuld for samtalen og det videre forløb. 
 
Målet med projektet var endvidere at øge kvaliteten i AS ved at udvikle en systematik og kvalitet i 
behovsvurderingen i AS til borgere med kronisk sygdom, som skulle være implementeret i driften i 
Svendborg og Langeland kommuner ved udgangen af projektperioden.  
 
Der er en række delmål i projektet, disse var: 
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 Borgeren oplever at have fået talt om det vigtige i relation til udfordringer i hverdagen. 

 Borgeren oplever at være afklaret i forhold til behov og videre forløb. 
 

 Medarbejderne oplever systematik i samtalen. 

 Medarbejderne oplever systematik i opfølgningen. 

 Medarbejderne oplever systematik i dokumentationen. 
 
Projektet fokuserede således på at skabe det rette fundament for den gode AS. Hertil har projektet 
arbejdet med to rammemodeller: den trinvise model (værdier, kompetencer og redskaber) 
præsenteret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i AS, samt 4K-modellen 
(kontakt, kontrakt, katalyser, konkretiser), udviklet af Sundhedsstyrelsen og Center for Diabetes 
(Sundhedsstyrelsen, 2019). 
 
Projektets målgruppe var primært borgere med diabetes, men sekundært også med KOL, hjerte-kar-
sygdom, og for Svendborg Kommune også kræft. En sekundær målgruppe i projektet var de SHP, 
da projektet har inkluderet en del kompetenceudvikling af medarbejderne, som skulle være med til 
at løfte indsatsen for borgerne. 
 
Udover denne afsluttende rapport er der udviklet bilagsdokumentet: Resultater fra survey og 
fokusgruppeinterviews, som samler detaljeret op på resultaterne fra survey og 
fokusgruppeinterviews, samt et inspirationskatalog, som samler op på væsentlige overskrifter i 
projektet ”med fremadrettede briller på”, som andre kommuner kan bruge som inspiration hvis de 
ønsker at opstarte et udviklingsarbejde omkring AS. Begge disse dokumenter kan tilgås ved at rette 
henvendelse til projektleder og vil med tiden kunne hentes på Svendborg Kommunes hjemmeside. 
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2 Organisation  

2.1 Beskriv projektorganisationen. 

Projektejer: Jesper Eilsø, leder af Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

Projektleder: Henriette Franke, ergoterapeut, Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

 

Projektgruppe: 

Vicky Eriksen, sygeplejerske, Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

Kristel van Deuren, diætist, Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

Caroline Elnegaard, projektmedarbejder, Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

Morten Dolberg, fysioterapeut, Træning og Forebyggelse, Ældre og Sundhed, Langeland 
Kommune. 

Mette Lundø Sørensen, fysioterapeut, Træning og Forebyggelse, Ældre og Sundhed, Langeland 
Kommune. 

 

Styregruppe: 

Projektejer: Jesper Eilsø, leder af Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

Daglig leder: Elli Solveig Heidelbach J. H. Stürup, Træning og Forebyggelse, Ældre og Sundhed, 
Langeland Kommune. 

Projektleder: Henriette Franke, ergoterapeut, Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune. 

 

2.2 Har der været opbakning til projektet fra relevante beslutningstagere? Hvorfor/hvorfor 
ikke?  

Der har været god ledelsesopbakning til projektet. Ledelsen karakteriserer de mest relevante 
beslutningstagere. Det var ligeledes ledelsen der besluttede at søge satspuljen til projektet, så 
dermed giver det også god mening at der har været opbakning og prioritering herfra. Vi søgte puljen 
fordi vi allerede havde arbejdet meget med AS og derfor så vi en mulighed i dels at kunne føre 
arbejdet videre, dels at kunne inspirere andre til kvalitetsudvikling af AS, med det arbejde vi har 
lagt i dette projekt. 

På trods af corona-pandemien har der været fortsat fokus på at gennemføre projektets aktiviteter, så 
vidt muligt de har kunnet lade sig gøre. Det betyder at nogle fysiske møder er omdannet til 
videomøder og der er holdt AS også som videomøder med borgere. 

 



7 
 

3 Samarbejde  

3.1 Hvem var/er projektets centrale aktører (med centrale aktører forstås kommunale og evt. 
regionale aktører, som har bidraget til eller påvirket projektets gennemførelse)? 

Projektets centrale aktører var Svendborg og Langeland kommuner, herunder særligt projektgruppe- 
og styregruppemedlemmer. Desuden også afklarende team i Svendborg og Langeland kommuner, 
som er øvrige fagpersoner der arbejder med AS, men som ikke har været inkluderet i 
projektgruppen. Alle disse har medvirket til projektets gennemførelse. 

En anden central aktør i projektet har været to konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, 
Region Midt. Disse har bidraget til flere processer i projektet: kompetenceudvikling, samtaleteknik, 
videosparring, arbejde med værdier. Dette udfoldes senere i rapporten. 

3.1.1 Hvordan fungerede samarbejdet mellem de centrale aktører i projektet (fx i forhold til 
kommunikation, arbejdsdeling og beslutningskompetencer)?  

Samarbejdet i projektgruppen og med styregruppen fungerede ved både formel og uformel 
kommunikation. Uformel kommunikation karakteriseres ved de snakke man kan have når man 
møder hinanden på gangene eller kontorene på arbejdspladsen. Formel kommunikation består af 
projektgruppemøder, afklarende team møder, sparringsmøder, styregruppemøder, 
telefonmøder/samtaler samt mail-kommunikation (som kan være både formel og uformel). Arbejdet 
har foregået både i Svendborg og Langeland, og projektleder har afholdt særskilte møder med 
personalegruppen i Langeland Kommune for at sikre informationsdeling, engagement og 
fastholdelse til projektet. Projektgruppe møder har været afholdt både i Svendborg og Langeland. 

Arbejdsdelingen har været at projektleder og projektgruppe har været primær udvikler og udfører af 
projektet. Dog har afklarende team været inviteret med fra start og har dermed været medudvikler af 
mange elementer og betydningsfuld sparringspart. 

Styregruppe har haft beslutningskompetencen i sidste ende, men har været meget lydhøre for ideer 
præsenteret af projektgruppe, mv. 

Med Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, har kommunikationen og samarbejdet fungeret 
ved faste planlagte møder, processer og kompetenceudviklingsdage. Samarbejdet har fungeret rigtig 
godt. 

3.2 Beskriv barrierer og/eller incitamenter for de centrale aktørers deltagelse i projektet.  

En barriere for projektet generelt og for centrale aktørers deltagelse i projektet har været corona-
pandemien som har begrænset mulighederne for fysiske møder i projektet og har skubbet/udskudt 
møder og planlagte aktiviteter. Dog mener vi, at vi nogenlunde har fået afholdt alle planlagte 
møder, enten med ændret form (video) eller udskudt dato. 

Incitamenter for projektgruppen, afklarende team og styregruppen har været at understøtte 
afdelingens og teamets udvikling omkring AS. Fra start var en barriere i Svendborg, grundet flere 
omstændigheder, at hver SHP var vant til at arbejde mere soloorienteret, hvor SHP fra Langeland 
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dels var meget nye i AS men på andre områder var vant til at sparre meget med hinanden. 
Incitamentet var derfor også at få et større fællesskab og fælles faglighed omkring AS. Det er 
således nævnt flere gange af medarbejdere i afklarende team, at det at få lov at fordybe sig og 
dygtiggøre sig indenfor disciplinen AS har været berigende. 

Et incitament for Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, er at konsulenterne har udtrykt at 
de syntes det var spændende at være med til at udfolde forskellige tilgange og teknikker omkring 
AS i en kompetenceudviklende ramme i en kommunal kontekst. 

En barriere kan periodevis være den daglige drift af aktiviteter i begge kommunerne, som kan fylde 
og tage tid fra projektet. Eksempelvis har der i Svendborg Kommune været stort fokus på 
udarbejdelsen af Sygdomsmestringstilbud, som har taget stort fokus blandt flere medarbejdere i 
afklarende team. 
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4 Projektgruppen 

4.1 Var alle nødvendige ledelsesniveauer i forhold til at gennemføre projektet til stede i 
styregruppen? I modsat fald, hvad gjorde I for at sikre organisatorisk gennemslagskraft? 

Ja, alle nødvendige ledelsesniveauer var til stede i styregruppen. Da projektleder var placeret i 
Svendborg Kommune, har det været lidt sværere at fornemme hvordan projektet skred frem i 
Langeland Kommune. Dette er håndteret ved at projektleder har deltaget i personalemøder i 
Langeland, haft møder med leder (styregruppemedlem), samt at der har været lagt ansvar på 
projektgruppemedlemmerne fra Langeland, ift. at bære projektet videre i deres afdeling og team. 

4.2 Var alle nødvendige kompetencer i forhold til at gennemføre projektet til stede i 
projektgruppen? I modsat fald, hvad gjorde I for at sikre de nødvendige kompetencer? 

Ja, alle nødvendige kompetencer var tilstede i projektgruppen. 

Afklarende team har været involveret/medinddraget en del i løbet af projektet, hvilket også har 
været med til at sikre organisatorisk gennemslagskraft. Der er afholdt sparringsmøder og 
proces/udviklingsmøder. 

Igennem projektet har vi tegnet en del: f.eks. arbejds/procesfigurer og værdier for afklarende team. 
Vi har ikke haft de store grafiske kompetencer i projektgruppen, derfor har vi allieret os med 
grafiske afdelinger til at illustrere arbejdsfigurer i projektet. Dog tænker vi ikke, at dette var en 
’nødvendig’ kompetence, som vi skulle have haft med. 

4.3 Var der forhold vedr. projektgruppen (medarbejdernes motivation, jobskifte, 
organisatorisk omorganisering, COVID-19 situationen o.l.), som påvirkede projektet? I 
givet fald hvilke, og hvordan påvirkede de projektet? 

Lige inden afprøvningsperioden i projektet for alvor gik i gang, var der et projektgruppe medlem 
der gik på barsel, hvilket betød udskiftning på én plads i projektgruppen. Denne nye person har 
varetaget pladsen i projektgruppen frem til afslutningen af projektet. 

I de sidste måneder af projektet har to projektgruppemedlemmer været indisponible, men da 
afklarende team generelt her mod slutningen var i en proces med at tage over på projektets 
aktiviteter (for at sikre implementering), medførte det ikke udskiftninger på pladserne og vi 
arbejdede derfor videre med tre projektgruppemedlemmer i en periode. 

Corona-pandemien har været den største faktor/forhold der har påvirket projektet, idet pandemien 
har skubbet til planlagte møder og aktiviteter løbende. Hvis corona ikke havde været der, havde vi 
nået mere og/eller andet. 
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5 Økonomi  

5.1 Der ønskes oplysninger om forbrug af midler for hele projektperioden, jf. 
regnskabsinstruksen som fulgte med den oprindelige tilsagnsskrivelse om tildeling af 
midler til projektet. Oplysninger om forbrug (regnskabet) opstilles på årsbasis og i 
tabelform overfor budgettet (vedhæftes som bilag i Excel). Opstillingerne skal være 
detaljerede og følge de godkendte budgetter. I opfølgningen skal projektets samlede 
økonomi indgå, dvs. eventuel egenfinansiering skal medtages. Regnskabsoplysninger og 
budgetoplysninger oplyses i forhold til det senest godkendte budget (oprindeligt eller 
justeret), således det er muligt at aflæse eventuelle ændringer.  
 
Bemærk, at der er krav om revisorpåtegnet regnskab ved projektafslutning. 

 

Der vil blive eftersendt en rapport om økonomien senest 31. august 2021. 

 

5.2 Er ressourcerne blevet tildelt projektet? 

Ja. 

5.3 Beskriv og begrund i slutrapporten eventuelle afvigelser i forhold til det planlagte 
ressourceforbrug.  

Kommer svar på i ovennævnte rapport. 

5.4 Er der uforbrugte midler, bedes årsag hertil begrundet 

Kommer svar på i ovennævnte rapport. Årsagen til at der er uforbrugte midler er i princippet pga. 
corona-pandemien, hvor vi under nedlukningsperioderne har stået lidt stand-by ift. at udvikle og 
afholde aktiviteter i projektet. 
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6 Udvikling af projektet, herunder indsats og metoder  

6.1 Beskriv kort de centrale elementer og metoder i projektet  

Se afsnit 6.2, de hænger sammen. 

6.2 Er de centrale elementer og metoder i projektet blevet implementeret i 
overensstemmelse med projektplanen?  

I projektbeskrivelsen er beskrevet at projektet vil tage sit afsæt i Sundhedsstyrelsens/Center for 
Diabetes’ fire K-model (kontakt, kontrakt, katalyser, konkretiser) og den trinvise model (værdier, 
kompetencer og redskaber). Disse modeller har i høj grad været gennemgående for projektet, 
hvilket vil blive uddybet senere i dette afsnit samt kapitel 8. 

De yderligere beskrevede aktiviteter i projektbeskrivelsen er i stor stil afprøvet og implementeret i 
projektet, dette uddybes i det nedenstående. Projektets målhierarki viser projektets centrale 
aktiviteter og kan ses i bilag 1. 

 

Opstartsfasen: 

I projektets opstartsfase var vi nysgerrige på hvilke områder af vores praksis omkring AS, der 
allerede var systematiske og hvilke der evt. havde brug for mere systematik samt om der var 
forskelle i praksis mellem Svendborg og Langeland kommuner. 
Vi planlagde en proces, med hjælp fra Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), hvor konsulenter fra 
SDSI undersøgte vha. interviews og observation, hvor i AS og med udgangspunkt i 4K-modellen, vi 
med fordel kunne lægge ekstra fokus ift. systematik. Formålet var en drøftelse af henholdsvis hvad 
der fungerede og hvad der kunne forbedres i AS, når målsætningen er inddragelse, afklaring og 
systematik. Herunder var der fokus på en fælles forståelse af disse nøglebegreber. Der blev stillet 
skarpt på de redskaber og metoder som anvendtes og identificeret, hvor udfordringerne lå og hvad 
der skulle til for at optimere dem. Workshoppens output skulle være en klar forståelse af hvad man 
ville gå videre med i projektet og hvad de næste skridt burde være. 
Med det formål gennemførte SDSI interviews af SHP i Svendborg og Langeland kommuner samt 
borgere i Svendborg Kommune (desværre fandt vi ingen borgere i Langeland kommune der også 
kunne indgå i et interview). På baggrund af interviewene gennemgik SDSI materialet og samlede 
observationer og enkelte citater op i et service blueprint1 med fokus på systematik i arbejdsgangene 
under overskrifterne: opkald i eget hjem, ankomst til Sundhedshuset, den afklarende samtale 
herunder kontakt, kontrakt, katalyser, konkretiser, og aktiviteter efter samtalen. Blueprintet blev 
præsenteret på en afsluttende workshop i februar 2020. 
 
På workshoppen blev det tydeligt at vi måtte køre videre i 2 spor: 

 Udvikle det 4. K specifikt. 

 Arbejde med det afklarende teams værdier i sammenhæng med husets/kommunens værdier. 

 
1Service blueprint: en visuel fremstilling af en brugeroplevelse, som kan bruges til serviceinnovation. 
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Workshoppen viste også at især vores kontakt-fase fungerede særligt godt. Arbejdsopgaven efter 
workshoppen lå derfor i at udvikle et samtaleredskab (som supplement til ICF-skemaet), der kunne 
hjælpe de SHP ift. 4K-modellen, særligt det 4. K, samt være en måde at indføre en systematik i AS. 
Det blev meget tydeligt at vi ikke kunne arbejde med at dygtiggøre os med samtaleredskabet uden 
at arbejde med kommunens/teamets samt de SHP’s egne værdier. Dette beskrives yderligere i afsnit 
6.3. Ved ’samtaleredskabet’ forstås ekstra spørgsmål, der fremmede det 4. K, som er tilføjet til ICF-
skemaet. 
Konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, deltog i workshoppen, da de skulle 
køre processen videre. Efter workshoppen blev der i samarbejde med konsulenterne planlagt to 
halve kompetenceudviklingsdage. Den første dag havde fokus på fælles afsæt i AS, og blev en dag 
hvor vi tog hul på at arbejde med værdier. Den anden dag havde fokus på samtaletræning (herunder 
arbejde med Karl Tomm spørgeteknikker, mv.). Dette uddybes senere i rapporten. 
 

 
4K-modellen:  
Som nævnt ovenstående har 4K-modellen været en central rammemodel for projektet. 4K-modellen 
viser fire faser i AS som er dynamisk: kontakt, kontrakt, katalyser og konkretiser 
(Sundhedsstyrelsen, 2019). 
 
SDSI brugte disse fire overskrifter i deres indledende undersøgelse af vores praksis omkring AS og 
workshoppen viste at vores fokus for yderligere systematisering af elementer i AS, skulle holde 
fokus på det 4. K (konkretiser). I de afdækkende interviews var det de SHP’s oplevelse at mangle et 
redskab, der systematisk tydeliggjorde, hvad aftalen/planen efter AS var samt gjorde det nemmere 
og tydeligere hvad der skulle følges op på i borgerforløbet – ikke mindst hvis det skulle blive 
nødvendigt at skifte kontaktperson. Praksis var ofte, at der blev brugt mange gule post-it og husets 
pjecer til at samle op sammen med borgeren. Borgerne gav ikke på samme måde udtryk for at 
mangle et sådant redskab. 
Projektgruppen gik derefter i gang med at arbejde med at udvikle og systematisere spørgsmål der 
skulle bruges i AS. Dette både for det 4. K men også i forhold til de andre K’er. Læs mere herom i 
kapitel 8. 
 

Anbefalinger til opstartsfase i projekt: 
Det anbefales fra starten af et nyt projekt at gøre status på ”hvor er vi” og ”hvor vil vi hen”. Om 
man skal have hjælp udefra til dette, kan være op til den enkelte kommune. Vores egen proces 
med SDSI hjalp med at tilrette fokus i projektet. Et samarbejde med eksterne kan bidrage til at 
synliggøre de ting der fungerer godt og hvor der er udviklingspotentiale, på en måde som man 
måske ikke selv kan opdage. Det har for os medført flere ”A-HA” oplevelser, f.eks. at vi ikke 
kunne springe arbejdet med værdier over, selvom det ikke oprindeligt var en del af 
projektbeskrivelsen. En motivationsfaktor i en opstartsfase er at få identificeret hvad det er der 
fungerer godt fra start og synliggøre styrkerne. 
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Film og feedback (samt jobrotation): 
I henhold til projektbeskrivelsen, var der et mål om at kompetenceudvikle de SHP i AS bl.a. ved 
hjælp af film- og feedback, samt at jobrotere mellem Svendborg og Langeland kommuner, så 
kompetencer kunne deles på tværs af kommunegrænser. 
I projektet blev der indgået samarbejde med konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, 
Region Midt, som udover værdiprocessen, har bidraget med kompetenceudvikling ved metoden 
film- og feedback (som vi har valgt at kalde videosparring). 
 
Formålet med videosparring var at blive skarpere på vores arbejde og systematikken i AS. Vi søgte 
samtykke ved borgerne og brugte herefter tablets til at filme samtaler. Filmen blev herefter afspillet 
på et tværsektorielt sparringsmøde og såvel SHP i Svendborg og Langeland kommuner samt 
konsulenterne fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, gav sparring. Læs mere om 
resultaterne og erfaringerne med videosparring i kapitel 8. 
 
Vi valgte at jobrotation skulle forstås ved videosparring på tværs af kommunerne, hvor SHP delte 
deres erfaringer og kompetencer. Dette blev vurderet en mere hensigtsmæssig løsning både grundet 
COVID-19 pandemien, men også at det ikke gav mening at en SHP fra Svendborg igangsatte et 
borgerforløb i Langeland Kommune, for derefter at forsvinde ud af forløbet igen – og omvendt. 
 
BorgerPortalen: 
Et af projektets på-forhånd-definerede aktiviteter var at udvikle og implementere en elektronisk 
borgerjournal, hvor både borgere og SHP i fællesskab kunne holde overblik over borgerens forløb, 
aftaler og mål. Denne borgerjournal skulle være i regi af Nexus, da både Svendborg og Langeland 
kommuner bruger denne til dokumentation af borgerforløb. BorgerPortalen blev udviklet i tæt 
samarbejde med KMD. Intentionen med BorgerPortalen var at borgeren til enhver tid kunne få 
overblik over aftalte mål, handlinger, aftaler og tilbud. 
 
I udviklingsfasen omkring BorgerPortalen blev det besluttet at afholde en borgerworkshop, for at få 
inputs til hvordan en sådan en side i BorgerPortalen skulle se ud, indeholde og fungere. Den 15. juni 
2020 blev afholdt en workshop for at få borgeres input til hvad der kunne give mening, i 
BorgerPortalen, at:  

 Have et overblik over 

 Have en fælles kontrakt/tilgang til 

 Hvad er nyttig information at dele 

 Hvad der understøtter deres forløb  

 Hvad der skal ligge på siden (indhold), for at det bliver attraktivt at bruge portalen? Hvad 
der skulle give lyst til at bruge portalen? Hvad man har lyst til at kigge efter? 

 Hvad de gerne ville have ud af det?  

Derudover søgte workshoppen at besvare om borgerne ville gå igennem BorgerPortalen, f.eks. for 
at udfylde spørgeskemaer, for at svare på opfølgende spørgsmål før en samtale, for at orientere sig 
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mellem samtaler, f.eks. huske sig selv på målsætning og aftaler og lignende. Læs om resultaterne og 
erfaringerne fra denne workshop i kapitel 8. 
 
Ligeledes er der i forbindelse med afslutningen af projektet afholdt endnu en borgerworkshop med 
fokus på at få nogle borgeres erfaringer og oplevelser med at bruge BorgerPortalen. Denne blev 
afholdt 27. april 2021 og der kan ligeledes læses om resultater og erfaringer herfra i kapitel 8. 
 
Kompetenceudvikling: 
I henhold til projektbeskrivelsen forpligtigede vi os til kompetenceudvikling ift. type 2 diabetes og 
udvikling af et redskab til vurdering af individuel sygdomsprogression i forhold til given kronisk 
sygdom – f.eks. specifikke diabetes indikatorer, som er vigtige at komme omkring i en samtale med 
en borger med (risiko for at udvikle) diabetes. 
Her indgik projektet et samarbejde med Steno Diabetes Center Odense (SDCO) om en faglig dag d. 
22. juni 2020 med fokus på opkvalificering inden for diabetes samt med fokus på udvikling af 
specifikke diabetes indikatorer. Til denne dag var i alt 14 medarbejdere fra Svendborg og 
Langeland kommuner. Desuden var Fredericia Kommune (i henhold til projektbeskrivelsen), men 
også Ærø Kommune, inviteret, og herfra kom 5 medarbejdere fra Ærø. Fredericia havde desværre 
ikke mulighed for at deltage. 
 
Indholdet for dagen var undervisning i: 

- Diabetes typer og behandling 
- Risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes 
- Symptomer på type 2 diabetes/symptomer på høj blodglukose 
- Symptomer og handling på lav blodglukose 
- Følgesygdomme 
- Diabetes indikatorer, som skal bruges i forbindelse med AS 

 
Som tidligere nævnt aftalte vi også kompetenceudviklingsdage med Center for 
Kompetenceudvikling, Region Midt. Den første dag havde fokus på fælles afsæt i AS med fokus på 
værdier. Den anden dag havde fokus på samtaletræning og -teknikker. Ligeledes kan 
videosparringen også anskues som en del af den kompetenceudvikling der har været i projektet. 
Konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, blev valgt fordi de har ekspertise 
inden for kompetenceudvikling, coachuddannelse og samtaleteknikker (gamemaster, domæneteori, 
Karl Tomm, etc.). Der kan læses mere om de erfaringer vi har gjort os i kapitel 8. 
 
Sidst men ikke mindst, skal nævnes et oplæg afholdt af Sine Maria Herholdt-Lomholdt, 
sygeplejerske og Ph.d., som talte om ’Mødet med et andet menneske’ og de skønne øjeblikke som 
møder mellem en fagperson og en borger/patient kan medføre, når de er vellykkede. Vi kontaktede 
Sine, da vi undervejs i processen med survey’en (beskrives senere), som skulle undersøge borgernes 
oplevelse af inddragelse og afklarethed i AS, stødte på spørgsmålet ”hvad betyder det egentlig at 
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være afklaret?”, og derfor søgte vi faglig inspiration til det ’at skulle afklare sig i en samtale’, hvor 
Sines oplæg virkede som noget der kunne tale i denne retning. 
 
Survey: 
I projektbeskrivelsen er beskrevet delmål som går på borgernes oplevelse af inddragelse og 
afklaring. I projektbeskrivelsen er det valgt at borgerens oplevelse af at have fået talt om det vigtige 
i relation til udfordringer i hverdagen, samt af at være afklaret i forhold til behov og videre forløb, 
skulle undersøges gennem korte surveys, som skulle udfyldes ved afslutningen af hver AS. 
 
Vi har gennemført et søgningsarbejde med henblik på at afdække, hvad der ligger i begreberne 
’inddragelse’ og ’afklarethed’, og om der findes PRO-skemaer (patient rapporterede outcomes) som 
afdækker disse begreber/fænomener, og hvor der i øvrigt ville være inspiration at hente ift. 
formulering af spørgsmål til en survey. I søgningen på ’inddragelse’ kom vi forbi Videnscenter for 
Brugerinddragelse, ViBIS, som har en værktøjskasse der indeholder inspiration til måling af 
patientinddragelse. Herfra fandt vi et spørgeskema udformet af Center for Fælles 
Beslutningstagning (sygehus Lillebælt) med overskriften ’Hvordan oplevede du samtalen i dag?’ 
(Center for Fælles Beslutningstagning, 2016). 
 
I søgningen på begrebet ’afklarethed’ fandt vi inspiration i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for 
behovsvurdering i den afklarende samtale’ (Sundhedsstyrelsen, 2019), som giver tre anbefalinger 
som udgangspunkt for behovsvurderingen, som går på ’afklaring’; Afklaring af hvad der er vigtigt 
for borgeren; Afklaring af hvad borgeren er motiveret for; Afklaring af hvordan borgeren bedst 
støttes i forhold til princip 1 (vigtighed) og princip 2 (motivation). 
 
I søgeprocessen fandt vi også frem til et kortfattet PRO-skema Session Rating Scale (SRS) (Duncan 
et al, 2003), der anvendes til feedback i samtaler og indeholder spørgsmål af ’inddragende og 
afklarende’ karakter. Borgeren bedes vurdere dagens samtale, ved at sætte et mærke på et 
kontinuum ud fra hvad der passer bedst på borgerens oplevelser ved fire overskrifter: ’relation’, 
’mål og emner’, ’tilgang eller metode’, og ’generelt’. Skemaets formål er dog at give feedback på 
samtalen, og dette var ikke formålet i vores delmål, og derfor gik vi væk fra dette skema og i stedet 
udviklede vi selv et spørgeskema, med udgangspunkt i ovennævnte inspiration, som skulle afdække 
borgernes oplevelse af inddragelse og afklarethed i AS. Se survey’en i bilag 2. 
 
Survey’en har været pilottestet af fire borgere og er tilrettet ud fra deres kommentarer. Læs mere 
om survey’en i bilagsdokumentet: Resultater fra survey og fokusgruppeinterviews. Borgeren 
skulle besvare survey’en lige efter AS, som blev udleveret til borgeren på papir, og afleveret i en 
dertil opsat postkasse i både Svendborg og Langeland kommuner. Evalueringsmæssigt blev 
besvarelserne drøftet på afklarende teammøder og i projektgruppen, og herudover er data opgjort og 
analyseret, og de væsentligste resultater præsenteres i kapitel 8, men kan læses i detaljer i 
bilagsdokumentet. 
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Fokusgruppe interview: 
I projektbeskrivelsen er beskrevet delmål som går på medarbejdernes oplevelse af systematik i 
henholdsvis, samtalen, opfølgningen og dokumentationen, og her er det ligeledes valgt at dette 
skulle undersøges gennem korte surveys til medarbejderne. Igen gennemførtes et søgningsarbejde 
efter spørgsmål, PRO-skemaer, eller anden inspiration hvormed man kunne spørge ind til det at 
arbejde systematisk samt oplevelsen af systematik. Via søgningen fandt vi ikke nogle relevante 
redskaber/skemaer der kunne bruges til at afdække systematik blandt SHP. Sideløbende med denne 
søgning, blev igangsat processen omkring værdier i og omkring AS, hvor der bl.a. blev talt om 
”hvad er systematik?”. Gennem denne proces blev det tydeligt hvor meget mere værdifuld viden 
om det at arbejde med systematik og oplevelsen af systematik et fokusgruppeinterview kunne give, 
fremfor at forsøge at udvikle et spørgeskema, hvor der ikke er den samme mulighed for uddybning 
og fordybelse i forskellige synspunkter. Derfor vurderede vi i denne konkrete situation at en survey 
ville begrænse udbyttet, og der ville kunne komme langt større værdi ud af, at interviewe 
medarbejderne. 
 
Vi udformede en interviewguide, som er anvendt i et før-og-efter fokusgruppeinterview med 
medarbejdere i afklarende team i Svendborg og Langeland kommuner. Det første interview blev 
afholdt i forbindelse med projektopstart og udvikling i maj 2020. Det afsluttende interview blev 
afholdt i forbindelse med projektafslutning i marts 2021. Interviews er transskriberet og i kapitel 8 
præsenteres de mest væsentlige hovedtemaer fra de to interviews samlet set.  
 
I i bilagsdokumentet: Resultater fra survey og fokusgruppeinterviews, er hvert interview 
analyseret i henhold til de tre delmål om systematik i samtalen, opfølgningen og dokumentationen, 
og heri kan interviewguiden også kan findes. Kort fortalt, er der i interviewene spurgt ind til: 

 Hvad er systematik i AS? 

 Hvordan fremkommer systematik i AS? 

 Rammen omkring AS som systematisk eller fri? 

 Værdier i at være systematisk eller usystematisk? 

 Systematisk anvendte redskaber eller tilgange? 

 Hvornår giver systematik mening/ikke mening? 

 Samtalernes forløb og systematik?  
 

6.3 Er der sket ændringer i udviklingen af projektet i forhold til projektbeskrivelsen? Hvis ja, 
beskriv disse. 

Processen med værdiarbejde er ikke specifikt beskrevet i projektbeskrivelsen og er derfor en 
ændring i forbindelse med udviklingen af projektet. 
 
På baggrund af workshoppen med SDSI, som viste at det var nødvendigt at kigge på de værdier der 
er omkring AS, fulgte konsulenterne fra Center for Kompetenceudvikling op og der blev afholdt en 
temadag, som handlede om fælles afsæt og værdiarbejde, hvor også ledelsen fra begge kommuner 
deltog. På dagen blev gennemført en SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler) på 
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værdier. Processen endte i seks værdier som vi har fået tegnet professionelt og disse præsenteres i 
kapitel 8 og bilag 3. En del af projektets metode er som nævnt at arbejde med film og feedback 
(videosparring), og denne metode har vi også anvendt ind i værdiarbejdet, for at gøre dem stærke og 
synlige. 
 
Som ovenfor nævnt har vi ændret en metode, fra survey til fokusgruppeinterview, i afdækningen af 
de SHP’s oplevelse af systematik i samtalen, opfølgningen og dokumentationen. 
 

6.4 Er der yderligere information om projektet? 

Nej. 
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7 Proces og tidsplan  

7.1 Er projektets oprindelige tidsplan, herunder de planlagte milepæle, overholdt? Hvis ikke 
bedes dette begrundet.  

Projektet skulle oprindeligt have forløbet fra 1.5.2019 til 31.12.2020. Grundet et folketingsvalg i 
efteråret 2019 kom projektet senere i gang og projektperioden blev ændret til 1.11.2019 til 
30.4.2021. 

Grundet corona-pandemien, som flere gange har rykket ved møder og aktiviteter i projektet, søgte 
vi om lov til at forlænge projektet med en måned. Derfor har projektet i stedet afslutning ved 
udgangen af maj 2021. 

Alle projektets planlagte leverancer er leveret i henhold til projektbeskrivelsen. Derudover har der 
været andre processer som er tilstødt undervejs, f.eks. proces med værdiarbejde. 

7.2 Har der været væsentlige barrierer for projektets fremdrift? Har de haft betydning for 
projektets resultater? 

Corona-pandemien har været den mest væsentlige barriere for projektets fremdrift. Der er som følge 
heraf afholdt lidt færre AS end et normalt år, hvilket også har medført at der er svaret på færre 
surveys om afklaring og inddragelse i AS. Corona har udskudt møder ift. først planlagte tidspunkt. 

Pandemi-situationen gør også at vi har en følelse af, at vi har nået at få en erfaring med mange 
ting/mange af projektets elementer, men erfaringen er ikke så stærk som hvis der ikke havde været 
corona og dermed større udfoldelsesmuligheder ift. afprøvning. Det vigtigste er at vi har fået 
implementeret mange elementer og dermed sikrer vi at arbejdet fortsætter og vi kan blive ved med 
at få erfaringer og videreudvikle på det vi har sat igang i projektet. 
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8 Projektets relevans og opnåede resultater  

8.1 Beskriv kvalitative og kvantitative resultater. Det kan fx være borgernes eller 
sundhedspersonernes vurdering af indsatsen, afholdte events, udarbejdet materiale om 
indsatsen mv.   

4K-modellen: 

Som tidligere nævnt valgte vi at tilføje et ekstra spørgsmål til det elektroniske ICF-spørgeskema, 
som støttede op om det 4. K og som skulle være med til at forberede borgeren på også at tænke i 
’konkretisering’ af en plan. Det at vi tilføjede spørgsmålet til ICF-skemaet, som sendes og udfyldes 
af borgeren inden AS, gjorde at borgeren havde mulighed for at begynde at tænke over hvad de 
gerne ville med deres forløb. Spørgsmålet er: 
 
Hvad ønsker du at opnå ift. den situation du er i? 
 
Til ICF-hjælpeskemaet, som SHP sidder med under AS og som indeholder hjælpespørgsmål til 
selve ICF-skemaet, har vi også tilføjet to mulige hjælpespørgsmål, som er med til at konkretisere 
aftalerne indgået mellem borger og SHP i AS. Disse er: 
 
Hvem kan hjælpe dig? Og hvem skal evt. involveres for at du kan komme i gang med det du gerne 
vil? 
 
Hvad er den største barriere for at det lykkes? 
 
Desuden besluttede vi ét obligatorisk spørgsmål, som også har fokus på konkretisering, som 
systematisk skal stilles ved afslutningen af AS og svaret føres over i aftalearket (BorgerPortalen). 
Dette er: 
 
Hvad er vigtigst at fokusere på for dig efter denne samtale? 
 
Det var intentionen at det at arbejde systematisk med disse spørgsmål, dvs. at have dem med i 
samtalerne, ville give læring ift. hvornår det giver mening at have en vis grad af systematik i 
samtalerne. 
Ovenstående fokuserer meget på det 4. K (konkretiser), som er det vi i særlig grad har arbejdet med. 
Dog er det også blevet tydeligt igennem projektet at de fire K’er selvfølgelig hænger uløseligt 
sammen og at processerne mellem de forskellige K’er er dynamiske. Det 4. K (konkretiser) kan 
således starte eller indledes før samtalen, ved at sætte fokus på ”hvad er det borgeren gerne vil?” 
 
Vi har også haft gavn af at træne samtaleteknikker (f.eks. Karl Tomm spørgsmålstyper) og koblet 
dem til 4K-modellen. Dette har vi gjort sammen med Center for Kompetenceudvikling, Region 
Midt. Det gav mening for os at træne på den måde og var med til at højne det fælles ståsted i 
afklarende team. 
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Værdier i afklarende team: 

Selvom værdiarbejdet ikke var beskrevet specifikt i projektbeskrivelsen, så var Sundhedsstyrelsens 
trinvise model om værdier, kompetencer og værktøjer (Sundhedsstyrelsen, 2019) underliggende for 
projektet, og værdierne er fundamentet i denne model. Derfor er det nærmest logisk, at skal man 
arbejde med udvikling af AS, er det nødvendigt at have øje for værdier i og omkring AS. Vi har 
udbygget Sundhedsstyrelsens trinvise model med de elementer vi har arbejdet med i projektet og 
dette har udmøntet sig i tegningen vist i bilag 4, som viser hvordan vi ser værktøjerne, 
kompetencerne og værdierne i relation til AS på baggrund af projekt Behovsvurdering i Svendborg 
og Langeland kommuner. 
 
Som tidligere nævnt kom vi frem til seks værdier. Disse er grundigt gennemarbejdet og beskrevet 
ud fra spørgsmålene: Hvad lægges der i værdien? Hvordan bruger jeg den i AS? Hvordan kan 
borgeren se og mærke, når jeg er/bruger denne værdi? 
 
De seks værdier er: 

- Empowerment (denne værdi kan også ses som overordnet de øvrige 5 værdier) 
- Nærvær, empati og varme i samtalen 
- Respekt for borgerens værdier 
- Fællesskab borger/fagperson 
- Gennemsigtighed 
- Selvindsigt 

Projektgruppen har arbejdet med at billedliggøre værdierne og de er slutteligt professionelt tegnet 
op, for at undgå at det alene blev ord, der f.eks. står på en planche et sted. Materialet/værdierne har 
vi hængende i såvel A3-størrelse i de rum, hvor vi afholder AS samt i lommeformat til de SHP. 
Værdierne præsenteres i bilag 3 og må forventes at være dynamiske, dvs. de kan fremadrettet 
revideres. I videosparringen har vi set og lyttet efter hvor vi så værdierne blev sat i spil og levede og 
i afklarende teammøder har vi løbende italesat værdierne. 
 
Vi har arbejdet med en grafisk skabelon (”Pyramiden”), der fra en start hjalp med at anskueliggøre 
processen omkring værdiarbejdet ift. hvor fokus skal/kan ligge; i kommunen, i afdelingen, i 
projektet, i afklarende team, eller egne værdier/værdier som SHP. Værdierne i afklarende 
team/omkring AS skal selvfølgelig have en tydelig sammenhæng til værdier i såvel egen 
kommune/afdeling, ligeledes er egne personlige værdier hos den SHP også er i spil, hvilket fremgår 
af skabelonen. Se nedenstående figur 1. 

Anbefalinger ift. 4K-modellen: 
4K-modellen er en god rammemodel for AS. 
Det er nødvendigt at have fokus på alle fire K’er, dog kan man godt dykke længere ned i nogle af 
faserne. Hvis der er et K der ”hænger lidt” – se på hvilke værktøjer der kan hjælpe/støtte (f.eks. 
ekstra spørgsmål eller ’aftalearket’ som vi har udviklet). 
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Figur 1 – Pyramiden for niveauer i værdiarbejde 
 
 
Vi oplevede blandt SHP stor lyst og interesse til at arbejde med såvel egne værdier som teamets 
værdier og teamet følte sig beriget af det teoretiske input, der lå til grund for det videre arbejde med 
afklarende teams værdier. Det har været en ekstra opgave kontinuerligt i afklarende teams proces og 
ikke alene projektgruppens. Vi har forsøgt at komme omkring dette ved at hænge værdierne op i 
sundhedshusene, dagsordensætte værdierne på møder samt inddrage dem i videosparringen. 
Vores oplevelse er at det giver arbejdsglæde og følelse af samhørighed, når vi snakker om 
værdierne, fordi de til- og fravalg man gør sig undervejs i en AS, bliver yderligere tydeliggjort og 
bevidstgjort og åbner op for faglige diskussioner og dilemmaer. 
 
Et dilemma i værdiarbejdet fremkom f.eks. da der blev talt om, hvordan en af de nye 
arbejdsprocesser, brugen af BorgerPortalen, kunne implementeres i AS. Fra start opstod 
diskussioner ift. hvordan den enkelte fagperson havde det med at have en PC med ind i AS. Det var 
besluttet i projektet at PC var nødvendigt for at kunne arbejde med aftalearket i BorgerPortalen, 
som er et af projektets centrale redskaber. Der ligger mange holdninger og værdier bag alene det at 
bringe sin PC med i en samtale, som også kan støde op mod nogle af de udvalgte værdier som 



22 
 

afklarende team har, præsenteret i bilag 3, f.eks. det at kunne være nærværende i samtalen. Dette 
dilemma blev anerkendt, vendt og italesat sammen med konsulenter fra Center for 
Kompetenceudvikling, Region Midt, samtidig med at det blev konstateret at det var noget vi skulle 
prøve. Ligeledes løste PC’en et problem ift. at have aftalearket tilgængeligt og med inde i samtalen 
– som jo netop var det PC’en skulle bruges til. På den måde blev modstanden også mindre. 
 
I projektet har vi udviklet en arbejdsproces ift. værdier, se nedenstående tabel 1, som er en 
beskrivelse, der kan gøre det nemmere for andre at gå i gang med at arbejde med værdier og som 
kan inspirere, hvis man vil gå i dybden med at arbejde med værdier. 
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Fremadrettet har vi besluttet at der på afklarende team møder sættes en værdi på dagsordenen hver 
måned, hvilket givet et rul på seks måneder, hvor de nu vedtagne værdier er ’fredede’. Vi dykker 
ned i den enkelte værdi og lytter til hvordan den lever, men vi ændrer ikke på den. Vi sætter 20 
minutter af og tager udgangspunkt i spørgsmålene: 

 

 Hvad har du af eksempler fra dine AS, hvor du oplevede/anvendte X værdi? 

 Hvordan er det synligt for borgerne at jeg anvendte den værdi? 

Efter seks måneder tager vi stilling til om vi tager en ny runde eller om der skal arbejdes med 
værdierne igen. 
 

 
 
Film og feedback (videosparring): 
Inden vi begyndte at filme samtaler havde vi nogle snakke i afklarende team og i projektgruppen 
om det at blive filmet. Vores overvejelser gik på: 
 

- Utryghed ved at blive filmet – hvordan arbejder man med at blive tryg ved det? Allerede ved 
set-up’et kan skabes mere eller mindre tryghed. 

- Der skal være en ramme, så jeg ved hvad jeg bliver ”set på ved”. 
- At kunne se det som en læring, så der kommer en bedre samtale ud af det, frem for at se det 

som en vurdering eller en bedømmelse. Fokuser på: Hvad kan jeg lære. 
- Hvordan sørger jeg for at den feedback jeg giver, bliver fyldestgørende: har jeg en skabelon 

at give det efter? Kan vi bruge et feedback skema? 
- Vigtigt at have respekt for forskellige SHP’s måder. 

Herudover fortalte SHP fra Langeland at de var vant til og trygge ved at give hinanden indbyrdes 
sparring i Langeland Kommune. 

I praksis har vi nået at filme 7 samtaler og vi har afholdt videosparringsmøder i afklarende team på 
tværs af de to kommuner, hvor konsulenterne fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, 
var med og gav sparring på den optagede AS. 
 
Vores erfaringer med videosparringen er særdeles positiv, men der er også flere SHP der har nævnt 
at det var grænseoverskridende. 

Anbefalinger til værdiarbejde: 
Det at arbejde med værdier kan give en anden dybde og ejerskab af værktøjer der anvendes i 
samtalen, f.eks. implementering af ICF-skema, diabetes indikatorer, aftalearket, etc. 
De seks værdier vi har valgt, er dem vi gerne vil se vokse, blive synlige og være sigende for vores 
arbejde. Vi tror på at jo mere vi kigger efter værdierne, des mere vil de vokse (så deraf er 
anbefalingen at holde fokus på værdier). Det er vigtigt at man har sin egen proces med 
værdiarbejde – man kan ikke bare overtage andres værdier uden videre. 
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Videosparringen giver læring og er en metode til videreudvikling af fagligheden. Filmen gør praksis 
tydelig, og mere tydelig end f.eks. supervision kan gøre, fordi man har lejlighed til at se sig selv. 
 
Vores erfaringer siger, at det kræver en fast ramme for udførelse af video og videosparring samt et 
klart, tydeligt og meningsfuldt formål, for at det kan foregå succesfuldt. 
Det er også vigtigt at det at blive filmet og selve videosparringen ikke anskues som en bedømmelse 
af ens faglige formåen. Derfor er det vigtigt at italesætte dette inden man går i gang. Videosparring 
skal gerne anskues som en læringssituation og kompetenceudvikling, hvor man har mulighed for at 
dele kompetencer og spejle sig i- og sparre med hinanden. 
 
Videosparring har for os været fællesskabsskabende og medvirket til kalibrering, fælles sprog og 
inspiration. Vi har besluttet fortsat at bruge videosparring efter projektets ophør, og vi vil forsøge at 
gøre det på tværs af Svendborg og Langeland kommuner fortsat. Derfor har vi på tværs af 
kommunerne, i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, udformet en 
opskrift til videosparring som kan ses på næste side: 
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Opskrift for Videosparring:  
2 timer pr. gang, 3 x årligt (f.eks. 1 x forår, 2 x efterår). 
 
Formål: At sikre løbende kompetenceløft ift. at varetage afklarende samtale. At have et vedvarende 
blik på det ensartede og systematiske i tilbuddet og opleve et løft ved at spejle os i hinandens 
praksis. 
Mål: Fastholdelse af aktiviteter og tiltag, der er igangsat af projekt Behovsvurdering, herunder at 
anvende video som et træningsredskab til at kunne spotte og genkende samtaleværktøjer og opøve 
færdigheder i at anvende dem, så de indgår som naturlige redskaber i den afklarende samtale. 
Opmærksomhedspunkterne kan ændre sig, hvis der er behov for det. 
 
Forberedelse: Der vælges en tovholder hvis opgave det er at sætte videosparring på dagsordenen i 
Afklarende team. Ved teammødet vælges hvilke(t) opmærksomhedspunkt(er), der ønskes til den 
kommende videosparring. Teamet inddeles i 2 grupper og der vælges en facilitator for hver gruppe. 
Hver gruppe har ansvaret for at filme 1 afklarende samtale på IPad. Tovholder booker lokaler og 
finder materiale frem ud fra de valgte opmærksomhedspunkter. 
 
Opskrift til selve sparringen: Sparring i 2 grupper (er der færre end 6 på arbejde foregår 
videosparring i 1 gruppe): 

1. 10 minutter til tjek ind/opstart, 80 min til at se film, 10 min til pause, 20 min til fælles 
opsamling ud fra spørgsmål under punkt 7. 

2. Den valgte facilitator har til opgave at styre tiden og dagsordenen. Facilitator skal ikke 
være den, der er optaget på video. Alle har ansvar for at deltage. 

3. Inden gruppen ser filmen repeteres hvilke opmærksomhedspunkter, der er valgt. 

Opmærksomhedspunkter kan være: 
4K-modellen 

Karl Tomms spørgsmålstyper: lineære eller cirkulære 
Gamemaster-modellen 

Værdier i afklarende team 
Domæneteorien 

 
4. Der ses 3 klip af ca. 3-5 min varighed (fra start, midt og slutningen af samtalen). 
5. Gruppen omtaler den sundhedsprofessionelle i tredje person, således at vedkommende, der 

har optaget videoen, ikke føler sig udsat og vurderet. Gruppen reflekterer: 
 Hvad observerede gruppen ift. de valgte punkter – hvad fungerede ift. dem? 
 Hvad gjorde den sundhedsprofessionelle, der påvirkede relationen? Borgeren? 
 Hvad kunne den sundhedsprofessionelle, set i bakspejlet, med fordel have gjort 

mere af? 
6. Gruppen sikrer sig at den sundhedsprofessionelle har det ok med hvad der blev drøftet. 
7. De 2 grupper samler sig i et lokale og afrunder ved at diskutere: 

 Hvilken læring tager gruppen med sig? 
 I hvilken grad mærker du at videosparringen indvirker på dine kompetencer ift. at 

afholde afklarende samtale? 

Evaluering af videosparring: Når vi har haft 3x videosparring, evaluerer vi: 
o Skal der tilføjes/ændres på opmærksomhedspunkterne 
o Hvordan fungerer formen? 
o Skal der lægges andet/mere ind i formen? 
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Borgerportalen/aftalearket: 
Ved første borgerworkshop ved udviklingen af BorgerPortalen og aftalearket fremkom følgende 
pointer, som præsenteres i nedenstående tabel 2: 
 
Tabel 2. Pointer fra første borgerworkshop om BorgerPortalen 

Hvad vil borgerne 
gerne bruge systemet 

til? 
 
 
 

Der blev drøftet 2 områder som systemet kan bruges til. 
 
Et informationsarkiv med: 

 Sygdomsrelaterede links 

 Informationer om de muligheder der stilles til rådighed for den 
enkelte 

 Foreninger eller andre netværk af relevans for den enkelte 

 Mulighederne i Sundhedshuset 
 

Forhold i relation til den enkeltes forløb: 

 Det kan bidrage med at huske aftaler 

 Det kan sikre at begge parter er enige om hvad det er der er aftalt og 
hvad det er der er nedskrevet 

 Det kan guide til vejen videre i forløbet på en professionel måde 

 Mulighed for at stille spørgsmål og gå i en form for ’digital dialog’ 

 Aftalearket kan være et vigtigt fundament for den fælles forståelse, 
og det kan f.eks. indeholde: 
- Aftaler om hvem af os det er der gør hvad, så forventninger til 

hinanden er helt tydelige 
- Konkrete aftaler for selve forløbet, indsatser, aktiviteter, mm. 
- Tidsforløb og plan 
- Aftaler om kontaktform 
- Information om kontaktpersoner 
- Information om aktuelle tilbud 
- En opsummering 
- Der skal være mulighed for kommentarfelter 

Anbefalinger til videosparring: 
Hvis man arbejder med videosparring er det vigtigt at have en tydelig ramme, som skaber 
tryghed. Vær særligt opmærksom på om SHP føler det grænseoverskridende eller føler sig 
bedømt. Det er vigtigt at omtale dette og i stedet anskue det som en læringssituation.  
Hvis man kan dette, så er videosparring en rigtig god metode som giver anledning til ”mega 
meget læring” og som er fællesskabsskabende. 
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Hvordan forestiller 
borgerne sig det vil 
kunne understøtte 

deres forløb? 

 Det er vigtigt at brugen af systemet forudgås af relationen, dvs. man 
skal have et fysisk møde forud for at systemet kan anvendes 

 Det vil hjælpe os til at huske aftaler, og derfor mindskes nervøsiteten 
for at glemme 

 Og når man ikke er nervøs for at glemme, så giver det ro i hovedet  

 Det vil hjælpe os til at huske hvad der er sket i forløbet, fordi det vil 
kunne give den enkelte et overblik – der er så mange ting man skal 
holde rede på, så det kan der være brug for 

 En del af det at kunne mestre sådan et forløb er også at få overblik, 
så bliver det mere forudsigeligt, og så er det ikke det man skal bruge 
sin energi på 

Hvad skal systemet 
kunne for at 
borgerne kan 
anvende det? 

 Det skal være nemt at komme til – så få klik som muligt 

 Der skal være en tydelig guidning 

 Vær opmærksom på det sprog der bruges. Det er jo vores fælles 
arbejdsredskab og ikke bare de professionelles – derfor skal sproget 
også afspejle den fælleshed vi har med hinanden 

 Mulighed for notifikationer i forbindelse med spørgsmål 

 Der skal være en tydelighed på hvad det er der skal klikkes på – 
f.eks. tydelige links – en menu på siden der giver hurtigt overblik 

 Systemet skal dække ’det hele’ i forhold til det enkelte forløb. Det 
duer ikke hvis informationer og kommunikation skal benytte sig af 
flere parallelle medier/metoder – det skal samles et sted, så alle 
faglige samarbejdspartnere bruger samme sted 

 Det skal være funktionelt og intuitivt i brugen 

 Og husk at holde det opdateret! 
 
To andre vigtige perspektiver fra den første borgerworkshop, der gjorde indtryk på de SHP var: 

1) at borgerne ikke ønskede at have ’mål’ for rehabiliteringsforløbet med. Mål giver ofte ikke 
mening for borgerne, fordi målet ikke kendes i forvejen. Borgernes mål er ofte ”bare at få 
det bedre igen”. Borgerne vil helst ikke fastlåses i på forhånd formulerede mål, fordi målene 
ændres hele tiden og det er ofte først efter afslutning af et rehabiliteringsforløb, at man kan 
forstå hvad man har fået ud af forløbet. Borgerne reagerer på ordet ’mål’ og foreslår i stedet 
hellere ”fælles forståelse” (i aftalearket er vi endt med at kalde det ”fokus”). Det at arbejde 
med mål kan føles som en tjekliste de SHP bruger, til at evaluere et borgerforløb ud fra. 

2) at borgerne understreger vigtigheden af at indhente samtykke til, hvem deres oplysninger i 
BorgerPortalen må deles med internt i Sundhedshuset. Der blev konkret sagt fra på 
workshoppen ift. at indføre en form for logbog i BorgerPortalen, fordi ”hvem andre kan se 
det?”. 

Aftalearket kan ses og udfyldes i Nexus af den SHP og ses i BorgerPortalen af borgeren. 
Aftalearket er vist i bilag 5. Aftalearket indeholder følgende elementer:  

 Foretrukne kontaktform 
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 Hvem er kontaktperson 

 Borgerens fokusområder efter AS 

 Plan (hvad kommer først og hvad er borgeren evt. interesseret i) 

 Hvem gør hvad (opgaver til både borgeren og kontaktpersonen) 

 Barometeret ”Det går fremad med mit fokus” som vurderes fra 1 (helt uenig) til 10 (helt 
enig) og med mulighed for uddybende kommentarer. 

 
Som det ses i bilag 5 er aftalearket meget simpelt opbygget, uden særlige udfoldelser eller kreative 
sider. Den kunstneriske/kreative side var meget indskrænket fordi Nexus ikke er skabt som en 
’motivationsplatform’, men mere som et arbejdsredskab til myndighedspersoner til dokumentation 
og lignende. Deraf udspringer også det færdige resultat og udseende af aftalearket. Dette udseende 
efterlader mere tilbage at ønske og har faktisk frustreret de SHP lidt, da det er så begrænset i sit 
visuelle udtryk og muligheder. For fremtiden vil vi se på hvordan man ellers kunne opbygge et 
mere visuelt og inspirerende aftaleark og anbefaler andre at gøre det samme. 
 
Ved den anden borgerworkshop i forbindelse med afslutning af projektet spurgte vi nogle borgere 
der har haft lejlighed til at anvende BorgerPortalen/aftalearket i forbindelse med deres forløb, 
hvordan det havde været og hvordan de havde brugt det. Ved denne workshop fremkom følgende 
pointer som præsenteres i tabel 3: 
 
Tabel 3. Pointer fra anden borgerworkshop om BorgerPortalen 

Datasikkerhed 
 
 
 

Der var en generel modstand og tvivl blandt flere af borgerne om ’hvad 
der ligger om mig på nettet?’ og ’hvem kan læse det’? 

- Her blev italesat en bekymring ift. om noget der er dokumenteret 
i et rehabiliteringsforløb på et tidspunkt kan komme en borger til 
kort, f.eks. i et jobcenter forløb eller lignende. 

Øget digitalisering Mange af de borgere der indgår i et kommunalt rehabiliteringsforløb ved 
kronisk sygdom tilhører den ældre generation, som ikke er opvokset 
med teknologien. 
Borgerne fortæller i workshoppen at de ”ikke er vilde med at have 
oplysninger ude og flyve på nettet”, og at dette godt kan have at gøre 
med deres alder, ”jeg er fra en anden tid”, som de siger. De sætter fokus 
på det enkelte menneske og ser at digitaliseringen støder herimod, på 
den forkerte måde. Det med at komme ”ind i systemet” er ikke sjovt, og 
man føler sig fragmenteret og sat i en kasse. Alene det at blive kaldt ’en 
borger’ føles fremmedgørende og fjerner fokus på ’mennesket’. 

Synlige aftaler Intentionen med BorgerPortalen/aftalearket var: 
- Det skulle være borgerens ark og et fælles redskab som kan 

minde os om vores aftaler, planer og samtale. Man skal ikke selv 
huske på det der er talt om, men kan gå ind og følge op på det. 

- BorgerPortalen/aftalearket skulle netop være borgerperspektivet. 
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- Det skulle ikke være ”systemets”. 

Da borgerne blev mindet herom, fortalte enkelte om oplevelser med 
BorgerPortalen/aftalearket: 

- Det var OK at bruge og rart at det gav overblik over hvem gør 
hvad, hvad er planen, osv. 

- Aftalearket virker lidt som ”en kontrakt” med fagpersonen. Man 
er nødt til at arbejde på det der står og som vi har aftalt. Ordet 
’kontrakt’ blev nævnt flere gange under workshoppen, som noget 
bindende på en positiv måde, dvs. som hjalp til at borgeren 
flyttede sig fremad. I fagpersonernes ører er ’kontrakt’ ikke et 
anvendt ord, da kontrakt typisk også fordrer sanktioner hvis 
’kontrakten’ ikke overholdes, og det er ikke på denne måde der 
arbejdes i Sundhedshuset. Dog var der også borgere der havde 
modstand på ordet kontrakt og som foretrak plan eller aftale. 

- Vigtigt at BorgerPortalen/aftalearket rent faktisk føles som ”det 
er mit” (altså borgerens). 

- Gør vejen ind til BorgerPortalen så simpel som muligt – ”jeg ved 
ikke hvor jeg skal klikke”. 

Dog var det emne der fyldte mest i workshoppen, det med 
datasikkerheden og digitaliseringen. 

 
Når datasikkerhed fylder så meget hos borgerne talte vi om på workshoppen, hvordan vi kan 
håndtere dette fremadrettet. F.eks. hvor meget tid skal fagpersonen bruge på at forklare hvad 
aftalearket er, hvad BorgerPortalen er og hvilke informationer ligger hvor og hvem kan tilgå dem, 
osv. set ift. hvor meget tid der så går fra samtalen. Det blev overvejet om den eksisterende folder 
skal uddybe disse elementer endnu mere, eller om det skal være fagpersonen der uddyber. 
 
En sidste væsentlig pointe som fremkom ved workshoppen var, at intentionen var at dele ansvaret 
for forløbet mellem borger og fagperson, at gøre processer og aftaler synlige for begge parter, samt 
at kunne følge op- og få feedback fra borgeren på, om de opnår det de gerne ville med deres forløb. 
Dermed er aftalearket en måde at give ”magten” til borgeren og skabe mere gennemsigtighed i 
forløbene. Da borgerne nævner datasikkerhed og adspørges om en løsning kunne være at en 
fagperson (f.eks. i et andet regi) skulle bede borgeren om lov til at tilgå de informationer der står, 
fortæller borgerne at det er svært at sige til en fagperson ”nej, du må ikke tilgå mine oplysninger fra 
Sundhedshuset”, hvis borgeren f.eks. sidder i jobcentret. Der er alligevel en magtfordeling, som er 
til fagpersonens side, når det handler om at skulle tilgå en borgers oplysninger og informationer på 
nettet. 
Samtidig bidrog de SHP med ved workshoppen, at de ofte får kommentaren fra borgere ”taler I ikke 
sammen?”, fordi borgere nogle gange kan være frustrerede over at skulle fortælle det samme igen 
og igen til forskellige SHP. Men hvis borgere så også er bekymrede for at SHP kan læse 
informationer om dem på nettet, så bliver det rigtig svært for en ny SHP at sætte sig ind i et 
borgerforløb og forberede sig på den enkelte borgers situation. Derfor er det nok nødvendigt at 
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arbejde endnu mere med datasikkerhed og især at forklare borgere hvor deres informationer ligger 
og hvem der har ret til at tilgå dem. 
 

 
Kompetenceudvikling: 
På baggrund af undervisningsdagen med SDCO blev udviklet et diabetes indikatorsæt og en ny 
procedure: ved AS med en borger med diabetes, skal spørgsmålene i indikatorsættet tages med og 
borgeren spørges om de enkelte indikatorer. Svarene dokumenteres systematisk i Nexus. 
Indikatorsættet fortæller om borgerens evne til selv at sikre behandlende/forebyggende tiltag ift. 
diabetes. Indikatorerne er: 

- Jeg kender status for mit blodsukkerniveau, mit BT, mit kolesteroltal og min udvikling af 
diabetiske følgesygdomme 

- Jeg får kontrolleret blodtryk ved min egen læge minimum årligt 
- Jeg får kontrolleret mine øjne for diabetiske øjenforandringer minimum hvert andet år 
- Jeg får gjort fodstatus minimum årligt 
- Jeg går til fodterapeut minimum 4 gange årligt 
- Jeg får undersøgt mine nyrer for diabetisk nyresygdom ved en urinprøve minimum årligt 

Undervisning ved SDCO gav mere viden om diabetes. Indikatorsættet gør at vi spørger og 
dokumenterer mere systematisk omkring diabetes. 
 
Kompetenceudviklingsdagene med Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, bestod af dage 
med fokus på samtaletræning og -teknikker, processen omkring værdiarbejdet og 
videosparringsmøderne. Disse dage og processer har bidraget stort til kompetenceløft i projektet i 
hele afklarende team på tværs af Svendborg og Langeland kommuner. 
 
Som nævnt i kapitel 6 var der også oplægget om ’Mødet med et andet menneske’ og de skønne 
øjeblikke som Sine Maria Herholdt-Lomholdt holdte ved afslutningen af projektet. Oplægget var 
tænkt som inspirationskilde til det at arbejde med mennesker, samtaler og emnet ’afklarethed’. 
Oplægget virkede ”som en vitaminpille” og var således til stor inspiration, meget rørende og 

Anbefalinger til BorgerPortalen/aftalearket: 
Skal man udvikle en fælles digital platform som kan støtte et borgerforløb er det vigtigt at 
medtage borgerne i udviklingsprocessen samt at få deres input til hvordan det virker. 
Forsøg at finde en pædagogisk/kreativ platform! 
Arbejd med hvordan man inkorporerer det digitale set-up/platformen i samtalen, så det ikke går 
ud over kontakten – brug evt. videosparringen til at tale om dette med andre SHP. 
Arbejd bevidst med at formulere fælles fokusområder og understøtte borgeren i at formulere det 
rigtige fokusområde uden at manipulere. 
Vær meget opmærksom på om borgeren føler sig tryg omkring den digitale platform eller er 
bekymret for datasikkerhed. I det tilfælde er det vigtigt at italesætte og/eller udlevere 
informationsmateriale. 
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særdeles passende til arbejdet også i kommunal rehabilitering, til trods for at Sines forskning er 
foretaget blandt sygeplejersker på hospitalsafdelinger. 

 

Survey 

I dette afsnit præsenteres et udvalg af de samlede resultater fra survey’en. Alle resultater er 
præsenteret i bilagsdokumentet: Resultater fra survey og fokusgruppeinterviews. 

I Svendborg og Langeland kommuner nåede i alt 69 borgere at besvare survey’en, heraf 57 fra 
Svendborg kommune og 12 fra Langeland kommune. Surveys blev indsamlet i perioden medio maj 
2020 til ultimo december 2020. Her blev indsamlingen afsluttet, som følge af COVID-19 
pandemiens udvikling og yderligere nedlukning i januar 2021, hvilket medførte at AS så vidt muligt 
skulle afvikles via video eller telefon og det gjorde det svært at fortsætte med survey’en. I det hele 
taget har COVID-19 pandemien haft en påvirkning på antallet af samtaler og dermed antallet af 
indhentede surveys igennem hele perioden. 

Tabel 4 herunder viser hvor mange surveys der er indsamlet i de 8 indsamlingsmåneder. Som det 
ses, var der flest ind over sommeren (juni til september), og det var også her at samfundssituationen 
ift. COVID-19 pandemien var bedst mulig, ift. afholdelse af samtaler som ikke var videomøder. 
 
Tabel 4. Antal besvarelser i indsamlingsperioden 
N = 69 
Maj Juni Juli August September Oktober November December 
6(8,7%) 14(20,3%) 10(14,5%) 9(13%) 12(17,4%) 6(8,7%) 7(10,1%) 5(7,3%) 

 

I nedenstående tabel 5 vises gennemsnitlige resultater for hver enkelt spørgsmål i survey’en samlet 
set, dvs. for både Svendborg og Langeland kommuner. 
 
Survey’en er scoret på en skala fra 1-5, fra helt uenig til helt enig. Som det ses af tabel 5, ligger 
gennemsnittet af resultater for samtlige spørgsmål mellem 4,338 og 4,855, hvilket generelt må siges 
at være i den høje/gode ende. Det betyder at langt de fleste borgere har været enten helt enige eller 
enige i de spørgsmål der stilles i survey’en, og altså har haft en god oplevelse af samtalen, som 
værende både inddragende og afklarende. 

Anbefalinger til kompetenceudvikling: 
I dette projekt har det været væsentligt for os at: 

- Være opdaterede på sygdomslære (især hvis man har et særligt fokusområde – som her 
f.eks. diabetes) 

- Højne vores faglige niveau indenfor AS ved kompetenceudvikling med fokus på 
samtaletræning og -teknikker samt videosparring. 

- Tværkommunale og tværfaglige sparringsmøder er også en vigtig del af 
kompetenceudvikling og deling. 

Disse punkter kan også anskues som anbefalinger til kompetenceudvikling i et lignende projekt. 
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Tabel 5. Opgørelse af surveys   
N = 69 Gennemsnit Missing 
Spg 1: Vi havde en god samtale 4,855 0 
Spg 2: Målet for samtalen var klart for mig 4,493 0 
Spg 3: Jeg følte mig tryg i samtalen 4,824 1 
Spg 4: Jeg følte mig set og hørt i samtalen 4,824 1 
Spg 5: Jeg fik sagt det, der var vigtigt for mig 4,638 0 
Spg 6: Der blev givet plads til, at jeg kunne stille spørgsmål 4,809 1 
Spg 7: Jeg havde en god kontakt med fagpersonen 4,855 0 
Spg 8: Jeg føler mig inddraget i vigtige beslutninger 4,681 0 
Spg 9: Fagpersonen forstod, hvad der var vigtigt for mig 4,681 0 
Spg 10: Fagpersonen forstod, hvad jeg var motiveret for 4,662 1 
Spg 11: Fagpersonen havde fokus på at hjælpe mig videre 4,841 0 
Spg 12: Det står klart for mig, hvad vi har aftalt 4,681 0 
Spg 13: Samtalen i dag bidrog til, at jeg bedre kan håndtere min 
situation 

4,338 1 

Spg 15: Når du nu har svaret på alle spørgsmålene, hvor tilfreds er du 
så alt i alt med samtalen i dag? 

4,810 6 

 

Resultaterne er særdeles positive, og vi har spurgt os selv, hvordan kan vi tolke på det? Vi søgte at 
gøre besvarelsen så anonym som muligt ved at borgeren kun blev bedt om at angive uge for 
samtalen og hverken navn eller dato, og dermed ville de have mulighed for at være helt ærlige i 
deres besvarelse. Dog kan der alligevel være et element af ’gavegivning’ i borgernes besvarelser: 
borgerne vil gerne gøre fagpersonerne glade, når nu de har brugt tid på at tale med dem. Omvendt 
kan det heller ikke udelukkes at fagpersonerne i Svendborg og Langeland kommuner ’bare afklarer 
så godt’. Dette budskab blev præsenteret på en temadag d. 17. september 2020, og fagpersonerne 
gav et bud på ”Hvad er det mon vi kan?”, siden resultaterne er så positive? Det kom der følgende 
opsamling ud af: 

 Samtalerne har en åben dagsorden. 

 Borgeren føler sig hørt fordi alting hænger sammen. 

 Vi skaber gode og trygge rammer. 

 Vi sætter rammen. 

 Vi skaber gode relationer, så borgeren kan være åben. 

 Vi giver borger et ansvar i samtalen. 

 Vi har et fagligt fundament, som borgeren kan læne sig ind i. 

 Fagpersonen kan bevæge sig i et flow. 

 Der er ro og rum til at ”de kan være som de er”. 

 Der er afsat tid. 

 Der er en god balance mellem borgers og vores dagsorden. 

 Vi har ydmyghed ift. egen faglig begrænsning. 

 Fleksibilitet. 
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Set i lyset af disse refleksioner, er det måske ikke så mærkeligt at resultaterne generelt er særdeles 
positive. Fagpersonerne i Svendborg og Langeland kommuner er gode til at inddrage og hjælpe med 
at afklare borgernes behov, ønsker og livssituationer. 
 
Er der udvikling over tid i besvarelserne? 
Oprindeligt var tanken med surveys også at vi ville kunne spore en udvikling over tid i 
besvarelserne. Dog viste det sig jo helt fra starten af, at besvarelserne var særdeles positive, og 
faktisk nærmest ikke kunne blive mere positive og dermed gøre en udvikling over tid umulig, 
medmindre det skulle gå ”den forkerte vej”. Formålet med projektet var at indføre et fokus på 
systematik og behovsvurdering i samtalerne, så derfor ville vi ikke forvente at besvarelserne af 
surveys skulle blive dårligere over tid. Nedenstående tabel 6 viser udviklingen over tid, og som det 
ses er der ikke nævneværdig forskel igennem månederne. Herudover er antallet af surveys i de 
enkelte måneder så forholdsvist lave, at det kan være svært at konkludere noget på baggrund af 
disse tal. 
 
Tabel 6. Udvikling over tid i besvarelser 
 Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Antal surveys 6 14 10 9 12 6 7 5 
Gennemsnit 4,722 4,593 4,885 4,799 4,679 4,905 4,614 4,557 

 
Er der forskel på Svendborg og Langeland kommuner? 
Herudover er det også interessant at se på om der er forskel på om de to kommuner, Svendborg og 
Langeland, afklarer og inddrager lige godt i AS. Resultaterne ses i nedenstående tabel 7. 
 
Tabel 7. Sammenligning af surveys fra Svendborg og Langeland kommuner 
 Svendborg Langeland 
 N = 57 N = 12 
Spg 1: Vi havde en god samtale 4,860 4,833 
Spg 2: Målet for samtalen var klart for mig 4,509 4,417 
Spg 3: Jeg følte mig tryg i samtalen 4,839 4,750 
Spg 4: Jeg følte mig set og hørt i samtalen 4,839 4,750 
Spg 5: Jeg fik sagt det, der var vigtigt for mig 4,632 4,667 
Spg 6: Der blev givet plads til, at jeg kunne stille spørgsmål 4,804 4,833 
Spg 7: Jeg havde en god kontakt med fagpersonen 4,877 4,750 
Spg 8: Jeg føler mig inddraget i vigtige beslutninger 4,684 4,667 
Spg 9: Fagpersonen forstod, hvad der var vigtigt for mig 4,684 4,667 
Spg 10: Fagpersonen forstod, hvad jeg var motiveret for 4,732 4,333 
Spg 11: Fagpersonen havde fokus på at hjælpe mig videre 4,842 4,833 
Spg 12: Det står klart for mig, hvad vi har aftalt 4,684 4,667 
Spg 13: Samtalen i dag bidrog til, at jeg bedre kan håndtere min 
situation 

4,357 4,250 

Spg 15: Når du nu har svaret på alle spørgsmålene, hvor tilfreds er 
du så alt i alt med samtalen i dag? 

4,808 4,818 
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Som det ses af tabel 7, er gennemsnittet ned igennem samtlige spørgsmål meget ens for hver af de 
to kommuner. Det eneste spørgsmål der stikker lidt ud, er spørgsmål 10 ”Fagpersonen forstod, 
hvad jeg var motiveret for”, hvor Langelands gennemsnitlige scoring (4,333) ligger lidt lavere end 
Svendborgs gennemsnitlige scoring (4,732), med en forskel på ca. 0,4 – hvor der ved de andre 
spørgsmål kun er en forskel på ca. 0,1. Så resultaterne er meget ens, også på trods af at der kun er 
12 besvarelser fra Langeland. Derfor må forskelle også ”tages med et gran salt”, idet de givetvis 
ville udligne sig, hvis der havde været flere indsamlede surveys fra Langeland. 
 
De gode resultater fører naturligvis til overvejelser omkring stiller vi de rigtige spørgsmål i 
survey’en ift. at afdække om borgere føler sig inddraget og afklaret i samtalen? Vores erfaring med 
survey’en er, at det at afdække emnerne inddragethed og afklarethed i en forholdsvist kortfattet 
survey er svært. Denne refleksion tjener også som symbol på den praksis fagpersonerne står i når de 
afholder AS. Det er slet ikke så enkelt endda, eller så sort/hvidt, og emnerne ’afklaring’ og 
’inddragelse’ er ikke simple, men omfangsrige, og derfor bliver det også svært at afdække 
borgerens oplevelse heraf, med et kortfattet spørgeark. 
 

 

Fokusgruppe interview 

Der er afholdt to fokusgruppe interviews i projektet, for at afdække medarbejdernes oplevelse af 
systematik i samtalen, opfølgningen og dokumentationen. Det første interview blev afholdt i maj 
2020 og her deltog 8 medarbejdere fra Svendborg og 2 fra Langeland. Det andet interview blev 
afholdt i marts 2021 og her deltog 6 medarbejdere fra Svendborg Kommune. Langelands 
projektmedarbejdere var desværre forhindrede i deltagelse til dette interview. I dette afsnit 
præsenteres i kortfattet form hovedtemaer samlet fra begge interviews. En grundig analyse af begge 
interviews hver især er præsenteret i bilagsdokumentet: Resultater fra survey og 
fokusgruppeinterviews. 

Et hovedtema i begge interviews er at systematikken starter ved døren. Der foregår en række 
systematiske arbejdsgange omkring AS ift. indkaldelse og modtagelse af borgeren. Indkaldelsen af 
borgere til AS er systematiseret: 

- Først modtages en henvisning. 
- Herefter ringer fagpersonen til borgeren med henblik på at aftale AS. 

Anbefalinger til undersøgelse af borgeres oplevelse af inddragelse og afklarethed i AS: 
Det kan overvejes om der vil komme mere detaljerede og brugbare input ud af at interviewe 
borgere eller afholde workshops med borgere, hvor der sættes fokus på inddragelse og afklarethed 
i den samtale borgeren har været til. 
Hvis man vil arbejde med survey vil det være en god idé at finde frem til et valideret PRO skema, 
så man med større sikkerhed ved at man afdækker de fænomener man undersøger. Dog har dette 
været svært at finde, så det handler måske mere om at et sådant PRO skema skal udvikles. 
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- Næstefter modtager borgeren et indkaldelsesbrev i E-boks hvor der er link til ICF-
spørgeskema, som samtalen tager sit udgangspunkt i ift. behovsvurdering. 

Ligeledes er der systematik omkring modtagelsen af borgeren i huset. Som en fagperson udtaler: 
”systematikken starter ved døren, ved brevet eller ved telefonopkaldet”. Det kan f.eks. handle om at 
matche borgerens ganghastighed frem til samtalelokalet, tilbyde en kop kaffe, og lignende. 
 

Et andet hovedtema som står frem i begge interviews er at vi læner os op ad vores 
redskaber/værktøjer. Fagpersonerne arbejder ud fra et fælles teoretisk grundlag som er 
sundhedspædagogikken og deler forskellige tilgange og teknikker som f.eks. Karl Tomm 
spørgsmålstyper, motiverende samtale, coaching, etc. 

Derudover er der også nogle fælles systematisk anvendte redskaber/skemaer: 
- Henvisningen/genoptræningsplanen 
- ICF-skemaet 
- ICF-hjælpeskemaet 
- Samtalehjulet 
- Diabetesindikatorer 

Disse anvendes til at blive ”sporet ind på hvad det er der er på spil her”. I projektet er der som 
nævnt, udviklet et nyt redskab, kaldet aftalearket. Aftalearket sætter fokus på det 4. K og anvendes 
til at afrunde samtalen, lægge plan for videre forløb og definere fokusområder. Aftalearket er koblet 
til BorgerPortalen, så borgerne har mulighed for at tilgå aftalearket digitalt hjemmefra og orientere 
sig ift. plan, aftaler og fokusområder. Det skaber gennemsigtighed i forløbet og aftalearket er 
dermed med til at skabe systematik i samtalerne, opfølgningen og dokumentationen. 
 
Fagpersonerne bruger dokumentationen til at følge systematisk op på aftaler og planer fra AS. 
Dokumentationssystemet KMD Nexus anvendes og er med til at skabe en rød tråd i borgerforløbet. 
Dog kan fagpersonernes dokumentation være meget forskellig, men der er nogle forudbestemte 
overskrifter som skal udfyldes. Fagpersonerne fortæller at det kan have noget med faggruppe at 
gøre, at der er forskel i dokumentationen: en diætist vil selvsagt have et større fokus på kost, og en 
fysioterapeut er måske mere detaljeret omkring fysisk funktionsevne. Der har gennem projektet 
været en proces med fokus på ’hvad dokumenteres hvor’ og undgåelse af dobbeltdokumentation. 
 
Et tredje hovedtema handler om systematik – et stillads eller en hæmsko. Fagpersonerne fortæller 
at systematik skal forstås som en ramme eller ”et stillads” for samtalen, som man kan læne sig ind 
i, men som man ikke er bundet af, så man også har mulighed for at afstemme med borgerens behov. 
Der er blandt fagpersonerne forskelligrettede holdninger til om denne systematiske ramme opleves 
hæmmende eller ej. Nogle kan af og til føle sig lidt klemt af den, f.eks. ved tanken om at der er 
skemaer man skal nå igennem. 
 
Systematikken i samtalen ligger i at holde fokus på borgerens behov, borgerens historie, og hvad 
borgeren er motiveret for. Samtalen bliver dermed ”en dans rundt om det, som er i centrum for den 
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enkelte”, som en fagperson formulerer det. Dette betyder også at en planlagt systematik kan 
tilsidesættes (og tages op senere) hvis dette er borgerens behov. Med fagpersonernes egne ord: ”Så, 
systematik og alligevel ikke”. Der arbejdes med en vis grad af systematisk usystematik, som netop er 
med til at sikre den individuelle tilgang, og som blandt fagpersonerne ikke vurderes at være en 
ulempe, så længe de som grundplan tilbyder borgeren det samme og sikrer at borgeren går afklaret 
fra samtalen. 
 

Det sidste hovedtema handler om faglighed. Hvad er essensen i den afklarende samtale? 
Fagpersonerne fortæller at AS ikke må blive et tilbud, hvor alt hvad der kan proppes ind i den, 
kommer ind. ”Frygten for mig vil være hvis vi mister essensen af hvad det er den her samtale skal 
kunne”. Dette fortæller en fagperson i relation til at der er kommet nye retningslinjer ift. hvor meget 
der f.eks. skal spørges til den bagvedliggende sygdom, som er årsagen til at borgeren har fået et 
forløb i kommunen. Et forslag fra fagpersonerne er i stedet at ”så kan det godt være man med tiden 
i stedet skal visiteres til en sygdomssamtale, ligesom vi visiterer til en diætist, så kunne man også 
visitere til en samtale med en sygeplejerske, så vi ikke maser alt ind, så essensen af den afklarende 
samtale forsvinder”. 

Gennem projektet er skabt større fokus på hvilken faglighed det er at afholde AS, fungere som 
kontaktperson for borgeren og være en del af det afklarende team. Fagpersonerne fortæller at dette 
fokus også er med til at skabe systematik: ”så ser jeg en stor værdi i, at det er blevet mere en 
faglighed i sig selv, og det er det jo blevet fordi vi har udviklet nogle fælles værktøjer og et fælles 
sprog”. 

 

 

8.2 Oplever I (projektgruppen), at projektet har bidraget til at forbedre kvaliteten i indsatsen 
for målgruppen? Hvordan? 

Ja i høj grad og især for de SHP. Vi har ikke specifikt spurgt borgerne herom. Ved alle de 
beskrevede elementer i afsnit 8.1 har vi højnet kvaliteten i og omkring AS. Med arbejdet omkring 

Anbefalinger til undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af systematik i samtalen, 
opfølgningen og dokumentationen: 
Selvom der i projektbeskrivelsen stod, at vi skulle undersøge dette med korte surveys, så valgte vi 
i stedet at gennemføre to fokusgruppeinterviews med medarbejdere, da vi mente at der ville 
komme mere brugbare læringer og erfaringer via et interview frem for et spørgeskema. Dette valg 
er vi rigtig glade for og opfordrer alle til at læse den grundige analyse af interviewene i 
bilagsdokumentet: Resultater fra survey og fokusgruppeinterviews. 

Vi vil anbefale andre der ønsker at undersøge medarbejderes holdninger til f.eks. et emne som 
oplevelsen af systematik i en samtale, at bruge kvalitative metoder til dette, da der kan være 
mange nuancer som ikke kan opfanges i et spørgeskema. 
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4K-modellen og BorgerPortalen/aftalearket er der skabt større gennemsigtighed og mere systematik 
omkring et borgerforløb, og processerne omkring værdiarbejde, samtaletræning og videosparring 
har gjort det faglige fundament stærkere. 

Som ovenfor beskrevet viste survey’en fra en start at borgerne følte sig inddragede og afklarede i 
AS (eller i hvert fald at survey besvarelserne var positive). Det kan altid diskuteres om 
spørgsmålene i survey’en faktisk måler inddragelse og afklarethed. 

De SHP i afklarende team fortalte i fokusgruppeinterviews, at det har været en gave at få lov at 
have fagligt fokus på AS og være med til at idéudvikle og kvalitetssikre AS. 

8.3 Beskriv evt. igangværende nationale/regionale/kommunale initiativer, som har påvirket 
eller overlappet med projektets formål. Hvordan blev der koordineret med disse 
initiativer i nærværende projekt? 

Undervejs i projektet har der ikke været sideløbende nationale, regionale eller kommunale 
initiativer som har påvirket projektet. 

Der er selvfølgelig altid en ’drift’ i kommunen som fylder i det daglige ved siden af projektarbejdet. 

8.4 Andre opnåede resultater? 

Nej. 
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9 Forankring  

9.1 Forventes indsatsen at blive forankret fremadrettet? Hvilke væsentligste risici kan påvirke 
forankringen i løbet af de kommende år? (Fx. ændringer i bemanding, organisation, 
lovgivning, budgetreguleringer etc.).  

Ja, dette er også omtalt i kapitel 8, men store dele af projektet arbejdes videre med fremover. Vi 
arbejder videre med 4K-modellen og den trinvise model som rammemodeller for arbejdet omkring 
AS. Vi arbejder videre med værdiarbejdet, videosparringen og BorgerPortalen/aftalearket. 
Survey’en genoptages som udgangspunkt ikke, men har skabt et fokus på at tale med borgeren om 
feedback, inddragelse og afklarethed. Aftalearket støtter op herom idet det gerne skulle skabe mere 
gennemsigtighed og inddragelse af borgeren i forløbet. 

Der er enkelte risici for arbejdet fremover, f.eks. at de erfaringer der er, til en vis grad er 
personbårede. Der skal således arbejdes med at formidle processer og erfaringer til eksempelvis nye 
medarbejdere i afklarende team. 

Ændringer i bemanding, organisation, lovgivning og budgetreguleringer vil altid potentielt kunne 
ændre arbejdet, men der er ikke varslet nogle af disse endnu, og vi kan derfor arbejde på at gøre 
forankringen af projektets elementer stærkere her ved projektets afslutning. 

En anden ting der i fremtiden kan komme til at påvirke arbejdet med BorgerPortalen, er det 
fælleskommunale PRO arbejde, hvor der på et tidspunkt kommer et fælles PRO redskab, og dette 
vil kunne påvirke brugen af BorgerPortalen. Dog vil dette redskab potentielt kunne være en 
forandring til det bedre. 
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10 Andre forhold  

10.1 Har der været uforudsete forhold som resultat af projektets aktiviteter (fx nye holdninger 
til metoder eller faggrupper)? 

Som nævnt var et hovedtema i fokusgruppeinterviewene den faglighed det er at holde AS (herunder 
det kommunikative, det sundhedspædagogiske, afklaringen), og hvor mange elementer AS skal 
indeholde. I projektet er vi blevet særligt opmærksomme på, at AS handler om afklaring og 
behovsvurdering. Med de på forhånd aftalte elementer (ICF) omkring AS, kan denne allerede være 
tidspresset og det er derfor svært at lægge flere elementer ind i samtalen. 

I fokusgruppeinterviewene kom der en idé frem om at kunne afholde og visitere til en 
”sygdomssamtale” i AS. Ligesom at fagpersonerne kan visitere til en diætist samtale, hvis man 
fornemmer at borgeren har behov for at tale i dybden om kosten, så kunne man visitere til en 
sygeplejerske, der havde fokusområde indenfor f.eks. diabetes, og borgeren kunne få en samtale om 
sin sygdom, indikatorer, behandling, forebyggelse og lignende, hvis det er borgerens behov. Lige så 
kunne man henvise til en fagperson der havde fokusområde inden for stress eller søvn, hvis det 
identificeres i AS, at der er noget der fylder på et givent område. Dette kan man sige er et 
”uforudset forhold” som vi ikke havde overvejet før projektet, men som blev tydeligt fordi vi har 
arbejdet med AS og forsøgte at lægge flere elementer ind i den; aftaleark/BorgerPortalen, diabetes-
indikatorer, nye spørgsmål til ICF, osv. Ved at indføre f.eks. sygdomssamtaler vil man sikre at AS 
handler om netop afklaring. Vi har set udviklingen i løbet af projektets 1,5 årige liv og en tendens til 
et større sygdomsfokus i og med der også er sket en opgaveglidning fra regioner til kommuner 
f.eks. omkring patientuddannelse. Det betyder at det er nødvendigt at afdække flere ting i AS, 
hvilket presser tiden. Som det viste sig ved anden borgerworkshop omkring BorgerPortalen, var 
borgerne også usikre på teknologien og datasikkerhed. Hvis man skal imødese dette som fagperson 
er det vigtigt at der er plads og tid i AS, også for at opretholde en god kontakt. 

 

En anden ting, som var lidt ”uforudset” var det forhold, at når man arbejder med borgerinddragelse 
og borgerindflydelse, hvilket vi som overordnet mener er godt, men så betyder det også at man som 
SHP nogle gange må ”æde en kamel”. Dette fortæller en af de SHP i et fokusgruppeinterview blev 
tydeligt i en samtale med en borger, som havde været vidt omkring mange ting. Da der så skal 
formuleres fokusområder for forløbet, spørger SHP borgeren hvad borgeren mener der skal stå 
hvortil borgeren svarer ”det er det med sundheden”. Dette følte den SHP overhovedet ikke var 
dækkende for den samtale der lige havde været, men borgeren havde svært ved selv at formulere 
hvilke (mere konkrete) fokusområder der skulle være på baggrund af det der var talt om. Hvor 
styrende må man som SHP være? Og hvad med den faglige stolthed? Som den SHP sagde under 
interviewet, så kunne man næsten føle det lidt pinligt hvis andre SHP skulle læse denne borgers 
aftaleark og der bare stod at fokusområdet var ”det med sundheden”. 

 

Ved den sidste borgerworkshop omkring brugen af og erfaringerne med BorgerPortalen/aftalearket, 
var det borgernes bekymring omkring datasikkerhed og hvem der kunne tilgå deres oplysninger på 
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nettet, der fik lov at fylde. Formålet med borgerworkshoppen var egentlig at høre mere konkret ind 
til hvordan BorgerPortalen/aftalearket havde været brugt, og på den måde kan man sige at det, at det 
var datasikkerhed der kom til at fylde, var et uforudset forhold, som vi måtte håndtere i den 
konkrete situation/i workshoppen. 

 

Et sidste uforudset forhold var at arbejdet med værdier kom til at fylde, hvilket ikke var specifikt 
beskrevet eller planlagt i projektbeskrivelsen som aktivitet. Dog har det været en vigtig proces, som 
har farvet hele projektet. 

 

10.2 Er der forhold, der ikke er nævnt i det ovenstående, som har påvirket projektet positivt 
eller negativt? 

Nej. Vi kunne igen nævne COVID-19 pandemien, som har udskudt nogle planlagte møder og 
aftaler i projektet. 

 

 



41 
 

11 Konklusion og perspektivering 

Nu er projekt Behovsvurdering i Svendborg og Langeland kommuner slut og der er lagt en god 
bund og en god plan for videre kvalitetsudvikling af det arbejde der er igangsat i begge kommuner. 

Udover denne evaluering og bilagsdokumentet med resultater fra survey og fokusgruppeinterviews, 
har vi lavet et inspirationskatalog til arbejdet med systematik i AS, som vi håber at andre kommuner 
kan drage inspiration af og som kan hjælpe med at løfte arbejdet med udvikling og kvalitetssikring 
af AS. 

 

På baggrund af projektsamarbejdet mellem Svendborg og Langeland kommuner arbejder vi nu 
videre med at etablere et tværfagligt og tværkommunalt ERFA-gruppe netværk, hvor vi fortsat vil 
sparre med hinanden samt planlægge spændende oplæg og udviklingsmøder. Vi påtænker ligeledes 
at fortsætte med videosparring på tværs af Svendborg og Langeland kommuner. Desuden kom en 
idé i fokusgruppeinterviewene omkring GRUS-samtaler internt i afklarende team, for at kalibrere, 
tydeliggøre dilemmaer, problematikker og situationer samt videreudvikle AS.  

 
En vigtig læring vi tager med fra projektet, er kontinuerligt at arbejde med ’hvad den afklarende 
samtale er’, og hvad den skal indeholde. Denne læring har dermed fået os til at sætte flere ord på 
dette, hvilket har ført til udvikling af en pjece om AS til borgere, men også til praktiserende læge og 
andre samarbejdsparter. Ligeledes har vi sat ord på en funktionsbeskrivelse for ’kontaktpersonen’, 
som er den person der gennemgående varetager samtalerne i et borgerforløb. 
 
Kommunerne og samfundet arbejder i større og større grad med digitale løsninger. Via de borger 
workshops vi har afholdt i dette projekt kan vi viderebringe at det er vigtigt at sætte fokus på 
tryghed ved digitalisering – dette er især relevant når man arbejder med den ældre målgruppe. 
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13 Bilag 1 – Målhierarki 
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14 Bilag 2 – Survey 
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På baggrund af samtalen i dag og besvarelsen - kom du så i tanke om noget, der er vigtigt at følge 
op på sammen med fagpersonen?  
Du er velkommen til at skrive det herunder, tage arket med dig hjem og medbringe dette ark til din 
næste samtale. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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15 Bilag 3 – Værdierne 
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16 Bilag 4 – Projekt Behovsvurdering, den trinvise model 
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17 Bilag 5 – Aftalearket i BorgerPortalen 

 
 

 
 

 

 

 


