
   

 

 

Hvilket projekt skal vi vælge? 
 
 
 
 
Gode grunde til at vælge projektet om hypertension: 
 

o Det er nemt at få overblik over populationen, da praksis selv har en patientliste via hjerteforløbsplaner, hvor 
patienter med ukomplicerede hypertension fremgår. 

o Hvis personalet håndterer årsstatus på diabetespatienter, vil årsstatus på patienter med ukompliceret 
hypertension ”ikke være sværere”, forudsat at lægen har lavet en risikovurdering og sat behandlingsmål. 

o Det er en stor patientgruppe, så opgaveglidning vil betyde en stor aflastning for lægerne. 
o Ofte vil patienter med ukompliceret hypertension mangle en årsstatusydelse. Derfor kan det være økonomisk 

attraktivt at indkalde patienterne til årsstatus hos personalet. 
o Der er behov for fælles faglig opdatering af klinikken på netop det område. 
o Der er behov for at strukturere udlån af blodtryksapparater, webpatient og organisere indsatsen; hvem-gør-hvad-

hvornår-med hvem. 
 
 
 
Gode grunde til at vælge projektet om osteoporose: 
 

o Det er et område, hvor det er vigtigt at sikre compliance, og det er personalet gode til. 
o Knoglevenlig livsstil betyder meget, og det kan personalet støtte patienterne i. 
o Ofte vil patienter med osteoporose mangle en årsstatusydelse. Derfor kan det være økonomisk attraktivt at 

indkalde patienterne til årsstatus hos personalet. 
o Der er behov for fælles faglig opdatering af klinikken på netop det område. 
o Der er behov for at strukturere årsstatus, så henvisning til DXA-skanning huskes og der sikres stillingtagen til evt. 

pausering/ seponering af Alendronat.  
 
 
 
Gode grunde til at vælge projektet om hypothyreose: 
 

o Ofte er patienterne ikke multisyge og dermed ikke komplekse, og kan fint håndteres af personalet. 
o Hvis personalet håndterer patienter i Marevan behandling, vil oplæring i titrering af Eltroxin og håndtering af 

årsstatus ”ikke være sværere”. 
o Ofte vil patienter med hypothyreose mangle en årsstatusydelse. Derfor kan det være økonomisk attraktivt at 

indkalde patienterne til årsstatus hos personalet. 
o Hvis der er behov for fælles faglig opdatering af klinikken på netop det område. 

 
 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte kap-s@regionsjaelland.dk 
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