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TVÆRSPOR – et tværsektorielt forskningsprojekt i patientens spor
Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er forbundet med både
personlige og samfundsmæssige omkostninger, som potentielt kunne have
været forebygget ved en forbedret indsats i primær- og/eller
sekundærsektoren.
Ældre patienter og patienter med kroniske eller psykiatriske lidelser har været
identificeret som grupper i risiko for forebyggelige akutte indlæggelser. Ensidig
fokusering på interventioner relateret til bestemte grupper baseret på diagnose
eller alder ser dog ikke ud til at bidrage væsentligt til en reduktion af akutte
indlæggelser, og der er således brug for en bredere tilgang til området.

For at identificere relevante indsatser til forebyggelse af akutte indlæggelser og
til at skabe mere sammenhæng i patientforløb på tværs, er der brug for større
indblik i tværsektorielle forbrugsmønstre og forløb. Vi mangler desuden fortsat
viden om og redskaber til at kunne vurdere den enkelte patients risiko for
akutte indlæggelser og til at tilbyde den mest effektive indsats på tværs af
sektorerne.

TVÆRSPOR forskningsprojektet har på den baggrund følgende formål:
1. at undersøge patientforløb på tværs af sektorer
2. at opnå viden om patientrelaterede, kliniske og organisatoriske
risikofaktorer for akutte indlæggelser
3. at undersøge forløb ved allerede iværksatte interventioner med henblik på
at optimere det sammenhængende patientforløb
4. at udvikle og afprøve et systematisk tilbud om tværsektorielle indsatser
afhængigt af den enkelte patients risikoprofil i forhold til akutte
indlæggelser
5. at omsætte viden til kliniske beslutningsstøtteværktøjer i et offentligligtprivat partnerskab (OPI).
Projektet baseres på en tværsektorielt populationsbaseret forskningdatabase,
som inkluderer alle voksne borgere (+18år) i Horsensklyngen.
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I første fase analyseres registerdata fra primær – og sekundærsektoren. I
projektets anden fase fokuseres på udvikling og evaluering af tværsektorielle
interventioner.

Projektets potentiale

Der har været stor opmærksomhed omkring projektet, som er blevet
præsenteret ved flere lejligheder, herunder ved den regionale konference ”mere
sundhed i det nære- på borgernes præmisser”, ved Region Sjællands
Sundhedskoordinationsudvalgs besøg i Region Midjtylland, ved en seminar i
Vestklyngens styregruppe. På Center for Telemedicins konference i Aarhus etc.

Præliminære kig på de første data i projektet understøtter behovet for at opnå
større viden om, hovrdan f.eks. hyppige brugere af akutte indlægelser bevæger
sig på tværs af primær- og sekundærsektoren, og hvordan vi bedst identificerer
og intervenerer overfor borgere/patienter i risiko for akutte indlæggelser.
Projekt TVÆRSPOR forventes at bidrage til
 Større viden om akutte indlæggelser
 Udvikling af risikoprofiler og beslutningsstøttesystemer
 Systematiserede tværsektorielle indsatser i relation til det enkelte individs
risikoprofil
 Bedre sammenhæng i patientforløb
 Reduktion af akutte indlæggelser
 Øget patientsikkerhed og kvalitet
 Reduktion af omkostninger.
Projektet er baseret på et tæt samarbejde mellem kommune, almen praksis og
hospital med fokus på både forskning og innovation, som skal sikre, at den
frembragte viden omsættes og implementeres løbende og dermed får en direkte
effekt på praksis. Projektet udføres i Horsens klyngen med en klar forventning
om, at projektet vil resultere i en afprøvet model for vurdering af den enkelte
patients risikoprofil og for tilbud om en tværsektoriel indsats, der kan udbredes
til Region Midtjylland og de 4 øvrige regioner.

Samarbejde

Projektansvarlig er Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland. Der er
etableret en styregruppe med følgende parter: Regionshospitalet Horsens,
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Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted kommuner, Aarhus
Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus
Universitet, Praksiskoordinator fra Horsens klyngen, Region Midtjyllands BI
kontor og Økonomiafdeling.

Der er etableret et forskningsnetværk for de forskere, som arbejder med
TVÆRSPOR projektets data.

Juridisk status

 Der er tilladelse fra Datatilsynet til forskningsprojektet for perioden 20072027.
 Der er tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til indhentning af
udvalgte journaldata for perioden 2007-2018.
 De deltagende kommuner har hjemmel til udlevering af data under den
indhentede tilladelse fra Datatilsynet.

Teknisk status
 Data er placeret i regionens SQL-datavarehus.

Finansiering
 Der er bevilliget kr. 100.000 til projektudvikling fra Folkesundhed i
Midten
 Der er bevilliget kr. 780.000 til datamanagement og tilrettelæggelse af
data fra Danske Regioner og Sundhedskartellets Udviklings- og
Forskningspulje
 Der er bevilliget kr. 985.000 fra MTIC’s Circular Co-Creation midler til
frikøb af vidensressourcer og eksperter, fx advokater inden for
persondatalovgivning og etik.
Forskningsprojektet er et eksempel på, hvordan Region Midtjyllands
populationsbaserede tilgang kan udmøntes. På den vis kan projektet betragtes
som et laboratorium, hvis erfaringer og tilgang på sigt vil kunne udbredes til
hele regionen.
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Brødtekst

Overskrift 3
Brødtekst

Punktform
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