
Til ”Sundhedschefen”                                                                            

 

 

Anmodning om udpegning af administrativ kontaktperson vedr. monitorering af 

forløbsprogrammer mv. i Region Syddanmark. 

 

Arbejdsgruppen for Monitorering har udarbejdet et spørgeskema kaldet: ”Kvaliteten af KOL-forløb”, som 

skal belyse om forløbsprogrammet for KOL har værdi for patienter og pårørende. 

 

Formålet med Arbejdsgruppen for Monitorering er at monitorere en række opgaver, herunder de nye 

forløbsprogrammer for KOL, diabetes mv. Arbejdsgruppen er tværsektoriel og refererer til Følgegruppen 

for Forebyggelse. 

 

Spørgeskemaet vedr. KOL-forløbsprogrammet blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på 

møde den 19. november 2018 og det blev endvidere besluttet, at spørgeskemaundersøgelsen skal 

foretages primo 2019 og gentages primo 2021. 

 

Målgruppen for spørgeskemaet er borgere, som deltager i et kommunalt forløb for personer med KOL. 

 

For at sikre så valide undersøgelsesresultater som muligt, er det hensigten at spørgeskemaet så vidt 

muligt skal udsendes til alle borgere i KOL-forløb i første halvår af 2019 i samtlige 22 kommuner i Region 

Syddanmark. 

 

Udsendelsen af spørgeskemaer og den efterfølgende opbevaring og behandling af data foregår i regi af 

Databaseenheden i Region Syddanmark, som benytter Topica-systemet til formålet. Det er således 

Region Syddanmark, som bliver ejere af de indsamlede spørgeskemadata.  

 

Arbejdsgruppen for Monitorering vil efterfølgende søge for en detaljeret formidling og afrapportering af 

undersøgelsesresultaterne til interessenterne, ligesom det vil være muligt for kommunerne at rette 

henvendelse til arbejdsgruppen, såfremt der er ønsker om yderligere analyse og afrapportering 

undersøgelsesresultaterne. 

 

Spørgeskemaet er elektronisk, udarbejdet i Surveyxact og udsendes elektronisk til borgerne via e-boks.  

 

Den afsluttende databehandling og præsentation af undersøgelsesresultaterne foretages af 

Arbejdsgruppen for Monitorering. 

 

Der er imidlertid behov for udpegning af én administrativ kontaktperson i hver kommune til varetagelses 

en række opgaver i forbindelse med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen vedr. KOL-

forløbsprogrammet og efterfølgende i forhold til andre forløbsprogrammer mv. 

 

 

 

 



 

Blandt opgaverne for den administrative kontaktperson kan nævnes: 

 

 At stå som bindeled mellem Arbejdsgruppen for Monitorering og sundheds-/fagpersonale i egen 

kommune med henblik på at gennemføre monitorering af forløbsprogrammer og andre 

undersøgelser. 

 At sørge for udpegning af ny administrativ kontaktperson ved stillingsskifte mv. 

 At opsætte Topica-systemet i kommunen – evt. i samarbejde med den kommunale IT-afdeling, 

således at der bliver adgang til systemet for den administrative kontaktperson. 

 At sørge for indtastning af cpr-numre og start/slutdato for respondenternes forløb i Topica-

systemet 

 At indhente oplysninger på borgere i KOL-forløb fra fagsystemet eller fra det relevante sundheds-

/fagpersonale. 

 At drage omsorg for, at kontaktpersonen selv eller sundheds-/fagpersonalet orientere borgerne 

om, at de kan forvente at få tilsendt et spørgeskema vedr. KOL-forløbsprogrammet. 

 At drage omsorg for, at kontaktpersonen selv eller sundheds-/fagpersonalet indhenter skriftligt 

samtykke fra KOL-borgerne på, at deres cpr-nummer må videregives til Topica-systemet med 

henblik på udsendelse af spørgeskemaet. 

 

Ovenstående gælder i første omgang i forhold til KOL-forløbsprogrammet, men opgaverne kan senere 

komme til at omfatte andre forløbsprogrammer og undersøgelser.  

 

Der gøres opmærksom på, at kontaktpersonerne efterfølgende vil modtage fælles informationsmails vedr. 

det videre forløb fra Arbejdsgruppen for Monitorering. 

 

Navn og øvrige kontaktoplysninger på den administrative kontaktperson bedes sendt til: 

 

Sundhedsfaglig konsulent Lisbeth Møller Andersen 

Klinisk Udvikling, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 

Kløvervænget 8C, 5000 Odense C 

E-mail: Lisbeth.Moeller.Andersen@rsyd.dk 

Tlf.: +45 4029 0627 

 

Senest fredag den 15. marts 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Formandskabet for Følgegruppen for Forebyggelse 

 

Sygeplejefaglig direktør  Sundhedschef 

         Helle Adolfsen  Jeanette Rokbøl 

          Sygehus Lillebælt  Middelfart Kommune 
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