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Formandskabets beretning
Coronapandemien har også i 2021 påvirket KAP-H’s arbejde og har 
resulteret i hjemsendelser, virtuelle møder og arrangementer. 
Heldigvis har KAP-H sekretariatet ufortrødent fortsat det gode 
arbejde og har sikret understøttelse af kvalitetsudviklingen i 
almen praksis.

2021 har været et spændende år i KAP-H - den længe ventede forhandlingsaf-
tale til ny overenskomst 2022 kom på plads i juni 2021. Aftalen – og nu overenskom-
sten - rummer en række nye krav til de regionale kvalitetsenheder, hvilket har fyldt 
meget i KAP-H sekretariatets arbejde og vil fortsat være et fokus i det kommende år.

Igen i år har Organiseringsteamet og Medicinteamet bidraget til at understøtte de 
alment praktiserende læger ved besøg i praksis, og ved at facilitere klyngepakker 
ude i klyngerne.

KAP-H’s Klyngeteam har i løbet af året været i tæt dialog med klyngerne og har bl.a. 
afholdt netværksmøde for klyngekoordinatorerne, hvor disse fik mulighed for at 
sparre med deres kolleger om, hvad der rør sig i klyngerne. 

DGE-grupperne har fortsat kørt godt med velbesøgte arrangementer og et stigende antal 
nyoprettede grupper. I 2021 deltog 825 læger aktivt i mindst én af de 179 

DGE-grupper.

I regi af KAP-H’s Praksiskonsulentordning er der blevet 
afholdt praksisdage i alle planområder med henblik på at 

styrke samarbejdet og dialogen mellem praksis og hospi-
talerne. Både praksiskonsulenter og -koordinatorer 
har i løbet af året været i tæt og løbende dialog med 
afdelinger og direktioner for i fællesskab, at udvikle 
det gode samarbejde mellem de sektorer. 

På IT- og patientsikkerhedsfronten er der i løbet af 
2021 sket en styrkelse af samarbejdet med regionens 

data- såvel som patientsikkerhedskonsulenter, og i 2022 
arbejdes der bl.a. på etableringen af en række nye tilbud til 

almen praksis, der sætter fokus på både patientsikkerhed og 
IT- og informationssikkerhed i praksis. 
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Store Praksisdag var igen i år en succes med omtrent 500 deltagere. Temaet for 
dagen var højaktuelt og fokuserede på ’Det teknologiske menneske – den teknologi-
ske patient’ – et fokus, der i stigende grad influerer på lægernes hverdag i praksis. 

Af nye tiltag afholdt sekretariatet et kommunikationskursus for KAP-H’s 
konsulenter, som var en stor succes, og sekretariatet planlægger 

derfor at tilbyde konsulenterne et kursus igen til efteråret 
2022.

Styregruppen takker sekretariatet og alle konsulenterne 
i KAP-H, som igen i år har udvist omstillingsparathed 
og gjort en effektiv indsats for at forbedre kvaliteten 
i almen praksis i Region Hovedstaden. Lad det gode 
arbejde fortsætte ind i det nye år.

Med ønsket om et godt 2022 
Søren Brix Christensen & Nadja Ausker

teknologiske 
 menneske

Det

– den teknologiske
patient
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Kvalitetsklynger
Klyngeteamet har siden sin oprettelse i 2020 været i 
kontakt med klyngerne via mails, telefon, virtuelle 
platforme samt almindelige fremmøder og herigen-
nem ageret ”mentor-ordning” for klyngerne. Enhver 
klynge i Region Hovedstaden har en fast kontaktper-
son i KAP-H’s Klyngeteam. 

Teamet har afholdt virtuelt netværksmøde d. 10. maj 2021 
for klyngekoordinatorer og klyngebestyrelser. Deltagerne 
fik sparret med Klyngeteamet og de øvrige klyngekoordinatorer 
om, hvad der rør sig i klyngerne, og deltagerne gav udtryk for, at konceptet giver 
værdi. Et planlagt møde i december blev udskudt til 2022 grundet tidsmæssig 
nærhed til KiAP’s inspirationsdage i oktober 2021, hvor teamet deltog som repræ-
sentanter for egne klynger. Klyngeteamet holdt regionalt oplæg, som blev varetaget 
af klyngeteammedlem Christian Heilmann og KAP-H’s sekretariatsmedarbejdere.

Teamet vil i det kommende år fortsætte med at arbejde inden for de fastlagte 
rammer og med samme opgavefordeling. Der er planlagt et netværksmøde for 
klyngekoordinatorer og klyngebestyrelser i august 2022.

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)
I KAP-H er antallet af aktive læger i Decentral Gruppebaseret 

Efteruddannelse (DGE-ordningen) fortsat stigende. I 2021 var 
825 aktivt med i mindst en af 179 grupper (257 mænd og 568 
kvinder).

Arrangementer
DGE-teamet afholdt i marts 2021 ”Møde for nynedsatte”. 
Coronasituationen gjorde det i år ikke muligt at afholde 

mødet fysisk, men mødet blev i stedet afholdt via live-
streaming fra Regionsrådssalen på Regionsgården i Hillerød.

Det endte med en spændende eftermiddag, hvor de deltagende 
læger blev introduceret til KAP-H, efteruddannelse, sundhed.dk, åbne-luk-

ke grænser og afregninger. Undervejs var der mulighed for, at deltagerne kunne 
stille spørgsmål til oplægsholderne via SMS.

Årets Minigruppeledertræf blev afholdt i slutningen af maj på Bernstorff Slot. Årets 
emne var professionsetik, hvor teamet havde inviteret praktiserende læge Niels 

5

Årsberetning2021 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

Kvalitetsklynger

DGE



Saxtrup og filosof Morten Thanning fra Ålborg Universitet/CBS. Her var fokus på 
værdien af en professionsetik og fraværet af den. Teamet beskriver:  ’Det kan være 
svært for andre at forstå, hvad der kendetegner praktiserende læger som faggrup-
pe; hvad er det vi kan og hvad betyder det for vores virke og organisation, at vi ikke 
har det defineret. Professionsetik er afgørende for på hvilket grundlag, vi træffer 
beslutninger, vores dømmekraft, og hvorfor vi gør, som vi gør.’ 

I oktober afholdt teamet desuden årets store gruppeledertræf på Tivoli Hotel & 
Congress Center under temaet ’Hvordan spiller vi hinanden bedre’. 

For første gang var det et samarbejde mellem efteruddannelsesvejle-
derne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland med det formål at 
give gruppelederne mulighed for tværregional sparring og vidensde-
ling. Der deltog foruden vejlederne i de to regioner 32 gruppeledere, 
27 fra Region Hovedstaden og 5 fra Region Sjælland.

Årets hovedoplægsholder var professor Peter Vuust, der er cand.
scient i matematik og fransk, Phd. i neuroscience og leder af forsk-
ningscenter “Music in the brain” på Århus Universitet. Derudover er han 
mangeårig professionel bassist med mange jazz-udgivelser på cv’et, samt 
professor i hørelære ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han gav en spæn-
dende introduktion til, hvorledes musik påvirker vores hjerner, og hvordan denne 
viden kan hjælpe os som ledere, med afsæt i hans nye bog ”Fra solo til samspil”.

Efteruddannelse af vejlederne
Den eksterne efteruddannelse af efteruddannelsesvejlederne foregik i 2021 ved et 
nationalt vejledertræf i Ebeltoft, hvor efteruddannelsesvejlederne fra Region Midt-
jylland var arrangører. Temaet for vejledertræffet var: ’Mursten og mørtel - undgå 
grus i maskineriet’. Her var bl.a. foredrag om udbrændthed blandt praktiserende 
læger og evidensen på området, som bl.a. viser en positiv sammenhæng mellem 
lavere grad af udbrændthed og praktiserende lægers deltagelse i efteruddannel-
sesgrupper. Der blev desuden produceret video-postkort, en podcast om en artikel 
om DGE-ordningen i Danmark. Videoerne kan ses her.

Teamet afholdt desuden i november et visionstræf mhp. intern udvikling af 
DGE-teamet faciliteret af Charlotte Sommer, Managing Partner i HR-performance. 
Her var fokus på vejledergruppens aktiviteter, handleplaner og teamets visioner. 

Andet
Teamet har desuden haft fokus på den nye overenskomst, og en stor del af teamets 
mødeaktivitet har især handlet om denne. Et af de væsentligste emner i OK22 er ny 
fælles IT-platform til alle DGE-grupper i hele landet, som teamet glæder sig til at 
være med til at understøtte. 

6

Årsberetning2021 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

https://vimeo.com/user/85698700/folder/6766802 


Store Praksisdag 2021
Den regionale uddannelsesdag for læger og 
praksispersonale, Store Praksisdag, løb af 
stablen i oktober 2021. Dagen har været 
afholdt siden 2011 og har forankret sig som en 
fast og samlende del af året i almen praksis 
i Region Hovedstaden. Dagen afholdes med 
støtte fra Fonden for Almen Praksis. Temaet 
i 2021 var ”Det teknologiske menneske – den 
teknologiske patient”, og satte fokus på hvordan 
vi påvirkes af bølgen af de teknologiske muligheder, 
og hvordan vi sammen med patienten bliver styrket til 
at håndtere dem. 

Dagen blev skudt i gang med en spændende fælles session omhandlende 
teknologiforståelse v. Lektor og PhD, Finn Olesen, og dagen rundedes af med 
et hæsblæsende oplæg, ”Helsetek i Digiland” v. Journalist Nikolaj Sonne. 

Fordelt på tre blokke i løbet af dagen, blev der afholdt i alt 24 
spændende sessioner. 12 sessioner relaterede sig til temaet, 

og berørte bl.a. gadgets, devices, selvmonitorering, video-
konsultationer og genetiske kortlægninger. 9 sessioner var 
med frit tema og tre sessioner var henvendt til praksisper-
sonale. Derudover var der en session, som blev afholdt på 

markedspladsen, hvor læger der var interesseret i at komme 
i almen praksis, kunne møde læger, der er på vej væk fra 

praksis.

Med støtte fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region 
Hovedstaden, har Christian Vøhtz, redaktør på Månedsskriftet 
for almen praksis, produceret en podcast fra og om dagen. 
Med afsæt i interviews med projektgruppen bag Store Prak-
sisdag, kursusledere, og undervisere, sætter Christian fokus på 

teknologiens hastige udvikling i et almen praksis-perspektiv. Lyt 
til den spændende podcast ”Bliver vi løftet eller kørt over af den 

teknologiske udvikling?” her: www.buzzsprout.com

Markedspladsen var i år samlingssted for interessante diskussioner og 
netværksdannelse på tværs med repræsentation fra mere end 25 forskellige 
organisationer og virksomheder. Dagen var igen i år fuldt booket med mere end 450 
deltagere, og deltagernes vurdering af sessioners form og indhold var høj (4,43 ud  
af 5). 
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KAP-H kommunikationskursus 
D. 9. september 2021 afholdt KAP-H for første gang et kommunikationskursus som 
et frivilligt tilbud til alle KAP-H’s konsulenter. Kurset blev iværksat på baggrund af 
efterspørgsel fra flere af konsulenterne efter introduktion til en kort seance om 
kommunikation på den årlige praksiskonsulentdag primo 2021. KAP-H’s sekretariat 
ønskede med kurset at klæde konsulenterne bedre på ift. møder med overlæger på 
hospitalerne eller andre møder i regi af deres konsulentvirke i KAP-H.

På kurset blev konsulenterne undervist i strategisk mødeledelse, værktøjer til god 
kommunikation samt facilitering baseret på oplevelser fra konsulenternes hverdag. 
Underviserne var nogle af KAP-H’s egne konsulenter fra hhv. organiseringsteamet, 
det tværsektorielle team og DGE-teamet samt KAP-H’s sekretariat.

Kurset var velbesøgt med 28 deltagende KAP-H konsulenter, og evalueringerne 
efter kurset var særdeles positive. Næsten alle deltagere ytrede i evalueringen, at 
de ønskede at deltage i endnu et kursus om de samme emner. KAP-H sekretariatet 
arbejder derfor på at tilbyde endnu et kursus i efteråret 2022, som kredser om nogle 
af de samme emner, men med nyt indhold. 
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Derfor skal du med  
på KAP-H’s kommunikationskursus
Marie Østerby 
 

Kort præsentation af dig og 
din relation til KAP-H
Jeg er ansat speciallæge i almen praksis, 
dvs. jeg er ikke praksisejer. Jeg har siden 
december 2019 været ansat i KAP-H som 
psykiatripraksiskonsulent for Psykiatrisk 
Center København. Jeg har for længe siden 
haft en introstilling i psykiatri, men skiftede 
til almen medicin, så jeg har en lille bitte 
skabspsykiater i maven. 

Hvad gik kommunikationskurset ud på?
Kommunikationskurset tilmeldte jeg mig hårdt presset 
af mig selv, fordi jeg var meget bevidst om, at det var et 
område, hvor jeg havde plads til forbedring. Og da det lagde op til, at jeg 
kunne tilegne sig viden, der ville hjælpe mig med at være bedre til kommunikation 
i jobbet som konsulent, følte jeg ikke helt, at jeg kunne lade være. 

Fik du noget med hjem fra kurset, som du kan bruge 
konkret i dit arbejde som konsulent i KAP-H?
Jeg fandt det overraskende relevant og ikke så grænseoverskridende, som jeg 
havde frygtet. Jeg fik en helt basal viden om, hvordan man faciliterer en samtale og 
tilmeldte mig Facilitatorkurset hos PLO-E, allerede inden kurset var færdig. Og jeg 
ved, at jeg ikke var den eneste.

Kan du anbefale kurset til andre KAP-H-konsulenter?
Jeg kan i dén grad anbefale til alle, der ikke allerede føler, at kommunikationen kører 
på skinner. 

Evalueringerne fra det første kursus var meget positive, og sekretariatet arbejder 
derfor på et kommunikationskursus part 2. Kunne du forestille dig at deltage på 
kursus 2?

Hvis der kommer et kursus 2, er jeg hurtig til at tilmelde mig!
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Medicin
 KAP-H’s medicinteam arbejder for at fremme 
rationel farmakoterapi ved at sikre kvalitet og 
effektiv anvendelse af ressourcerne på medi-
cinområdet til gavn for patienterne og almen 
praksis. Teamet fokuserer også på at udnytte 
potentialet for en mere sammenhængende og 
fokuseret medicinindsats for almen praksis og 
hospitaler. 

Klynge- og praksisbesøg 
Medicinteamet faciliteter klyngemøder støttet af forbrugsdata 
for klyngen med udgangspunkt i klinikkernes egne ordinationsmønstre. Klyn-
gemedlemmerne får på mødet god tid til at diskutere data i forhold til, om forbruget 
er i orden, om det ønskes ændret og om der er noget, de vil arbejde videre med. 

På individuelle praksisbesøg følges enten op på emner fra et klyngemøde, eller 
der sættes fokus på forbrug af udvalgte lægemidler. Her deltager hele klinikken 
inkl. personale og uddannelseslæger, så her er mulighed for at lægge en plan for 
udførelsen af ændringer i klinikken.

Medicinkonsulenterne har i 2021 igen i perioder fået aflyst mange fysiske klynge- og 
praksisbesøg pga. Corona, men har gennemført nogle besøg virtuelt. Konsulenterne 
har deltaget ved 19 klyngebesøg og været på 41 praksisbesøg. 
På praksisbesøgene er emner som opioider og afhængig-
hedsskabende medicin de mest efterspurgte, mens der på 
klyngebesøgene har været størst efterspørgsel på pakken 
om at reducere af præparater hos polyfarmaci-patienter i 
klinikken.

I 2021 har medicinteamet udviklet fire nye klyngepakker. En 
om AK-behandling (blodfortyndende lægemidler) i almen 
praksis, en om medicinsk behandling af urge-inkontinens, 
en om voksne ADHD-patienter og en om osteoporosebe-
handling. Teamet udbyder således nu følgende 12 klynge-
pakker:

1. Kan antallet af præparater hos polyfarmaci-patienter i 
din klinik reduceres?

2. Kan du blive bedre til at behandle børn med øjenbetændelse?
3. Kan du blive bedre til at behandle type 2-diabetespatienter med 

hjertekarsygdom?
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Medicin

Klyngetilbud fra KAP-H’s medicinkonsulenter

Kan vi blive bedre til at behandle børn med 
øjenbetændelse? Øjenbetændelse hos børn udgør en hyppig 

kontakt til almen praksis. I de fleste tilfælde vil 
øjenbetændelse bedres spontant. Men er vi gode 
nok til at vurdere, hvornår der skal eller ikke skal 
behandles?
Formålet med denne klyngepakke er, med 
udgangspunkt i forbruget af antibiotika mod 
øjenbetændelse til børn, at diskutere, om 
forbruget er rationelt i jeres klinikker. Arbejdet 
tager udgangspunkt i de faglige anbefalinger for 
behandling af øjenbetændelser samt klyngens 
ordinationsdata.

Kan vi blive bedre til at behandle type 
2-diabetespatienter med hjertekarsygdom? 
I 2018 kom en revideret vejledning for 
farmakologisk behandling af type 2-diabetes. 
Formålet med denne klyngepakke er at kigge 
på, hvordan man i klinikken kan implementere 
de opdateredes guidelines med udgangspunkt i 
klinikkens egne ordinationsdata. Fokus vil være 
på behandling af type 2-diabetespatienter med 
hjertekarsygdom. 

Medicinsk behandling af KOL  – kan udredning og behandling forbedres? 
KOL er et globalt sundhedsproblem og en 
væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. 
Inden for de sidste år er der sket flere ændringer 
i klassificering og behandling af patienter med 
KOL og samtidig er der også kommet fokus 
på at opspore og arbejde med patienten i 
forløbsplaner.
Formålet med denne klyngepakke er at 
arbejde med klyngens og den enkelte praksis’ 
ordinationsmønster af inhalationsmedicin 
og antal lungefunktionsundersøgelser. Med 
udgangspunkt i disse data drøftes, hvornår og 
hvordan KOL opspores, klassificeres, behandles 
og følges op på.

Kan forbruget af opioider i din klinik  
blive mindre? 
Formålet med denne klyngepakke er at kigge på 
ordinationsmønstret i jeres klinik for patienter 
i behandling med opioider. Med udgangspunkt 
i egne data drøftes hvornår og hvordan, der 
følges op på behandlingen.

Kan forbruget af psykofarmaka til ældre  
i din klinik sættes ned? Formålet med denne klyngepakke er at kigge 

på ordinationsmønstret i jeres egen klinik for 
psykofarmaka udskrevet til ældre over 65 år. 
Med udgangspunkt i egne data drøftes hvornår 
og hvordan, der følges op på behandlingen samt 
muligheder for andre tiltag.

Kan vi blive bedre til at behandle  
ældre med urinvejsinfektion? Urinvejsinfektion (UVI) er en hyppig lidelse 

blandt ældre. Men er vi gode nok til at 
identificere dem, som rent faktisk har UVI og ikke 
blot bakterier i urinen, som mere end 50% af de 
ældre har? 
Formålet med denne klyngepakke er, med 
udgangspunkt i forbruget af antibiotika 
mod urinvejsinfektioner hos ældre over 65 
år, at diskutere, om forbruget er rationelt 
i jeres klinikker. Arbejdet tager afsæt i 
de faglige anbefalinger for behandling 
af urinvejsinfektioner samt klyngens 
ordinationsdata.

Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

PRAKTISK

Alle klyngepakker er udarbejdet og faciliteres 
gratis af KAP-H’s medicinkonsulenter. 
Klyngebesøgene er som udgangspunkt af to 
timers varighed.
Skriv til kap-h@regionh.dk hvis du er 
interesseret i en af vores klyngepakker eller 
har ønsker til andet emne.   

Klyngetilbud fra KAP-H’s 
medicinkonsulenterHar du overblikket over AK-behandling  

i din praksis?
Der er 15.000 nye apopleksier hvert år. 12.000 af 

disse skyldes iskæmi. Patienter med ubehandlet 

atrieflimren har en risiko på 25% for at få apop-

leksi i løbet af resten af deres liv. Marevanbe-

handling kan være kompliceret, kræver mange 

kontroller og det er vigtigt at holde patienterne i 

terapeutisk niveau. Direkte orale antikoagulantia 

(DOAK) er en mere enkel behandlingsform, hvor 

der er flere valgmuligheder, og det kræver min-

dre kontrol i praksis.Formålet med denne klyngepakke er at give 

overblik over indikationer, præparatvalg og 

hvordan du følger op. 
Har du tjek på dine voksne ADHD-patienter?  

– opfølgning i praksisVoksne ADHD-patienter udredes og opstartes i 

behandling i psykiatrien, men herefter overgår 

kontrollen inkl. receptfornyelser til almen 

praksis.
Kan du med mere systematisk kontrol i almen 

praksis hjælpe denne patientgruppe bedre inkl. 

forbedre den medicinske compliance?
Formålet med denne klyngepakke er at give en 

øget opmærksomhed på voksne med ADHD, 

da sygdommen hos mange har en lang række 

fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser. 

Eksempelvis er 66% uden job og kun få fuldfører 

en uddannelse.

Osteoporosebehandling – hvem, hvad og 

hvor længe?
Formålet med denne klyngepakke er, at se på 

om du identificerer dine osteoporosepatienter, 

sikrer relevant behandling og opfølgning samt 

overvejelser omkring behandlingsvarighed og 

seponering.

Medicinsk behandling af urge-inkontinens  

– hjælper det og hvad med bivirkninger?
Urininkontinens kan have store negative kon-

sekvenser for den enkelte patients livskvalitet 

og hygiejne og kan medføre at mange ældre 

isolerer sig og undgår socialt samvær. Medicinsk 

behandling af urge-inkontinens er en mulighed, 

men hjælper det godt nok og er du opmærksom  

på bivirkningerne? Formålet med denne klyngepakke er at arbejde 

med klyngens og den enkelte praksis’ ordina-

tionsmønster af lægemidler mod urge-inkonti-

nens. Med udgangspunkt i disse data drøftes, 

hvornår du opstarter medicinsk behandling, 

hvordan effekten evalueres, og hvilke bivirknin-

ger man kan forvente.
Opsporing, udredning og behandling af  

astma hos børn og ungeFormålet med denne klyngepakke er at kigge på 

ordinationsmønstret for inhalationspræparater 

og ydelsesmønstret for lungefunktionsundersø-

gelser i jeres klinik og klyngen for børn og unge 

i behandling for astma/astmatisk bronkit. Med 

udgangspunkt i egne data drøftes hvornår og 

hvordan, børnene opspores og udredes samt 

hvordan der følges op på behandlingen. 
Klyngepakken er udarbejdet i et samarbejde 

mellem KAP-H’s medicinkonsulenter og en 

pædiater, der begge deltager på klyngemødet.Kan antallet af præparater hos polyfarmaci-

patienter i din klinik reduceres? 
Formålet med denne klyngepakke er at give øget 

indsigt i værktøjer og principper for håndtering 

af polyfarmaci-patienter. Med udgangspunkt i 

egen statistik og cases drøftes seponeringsfor-

slag med henblik på at reducere antal præpara-

ter samt optimering af medicinering.
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4. Medicinsk behandling af KOL – kan udredning og behandling forbedres?
5. AK-behandling i almen praksis
6. Opsporing, udredning og behandling af astma hos børn og unge
7. Medicinsk behandling af urge-inkontinens – hjælper det og hvad med 

bivirkninger?
8. Kan forbruget af opioider i din klinik blive mindre?
9. Kan forbruget af psykofarmaka til ældre i din klinik sættes ned?
10. Kan du blive bedre til at behandle ældre med urinvejsinfektion?
11. Har du tjek på dine voksne ADHD-patienter?  – opfølgning i praksis
12. Osteoporosebehandling – hvem, hvad og hvor længe?

Andre aktiviteter 
Med fokus på ny overenskomst 2022 har teamet arbejdet med, hvordan kvalitetsud-
vikling i praksis implementeres i forlængelse af klyngemøder.

Fælles undervisning med KAP-H’s psykiatrikonsulenter og DGE-vejledere om ADHD, 
hvilket bl.a. har inspireret til medicinteamets nye klyngemodul og et KGE-modul1 om 
ADHD.

I 2020 startede et projekt op i samarbejde med en klynge ift. behandling af børn 
med øjenbetændelse. Der blev udviklet materiale til institutioner og almen praksis 
bestående af en plakat og postkort, til distribution i klyngens område mhp. at måle, 
om det kan påvirke forbruget af antibiotika. Projektet har været forsinket af Corona, 
men er nu klar til distribution primo 2022 og skal efterfølgende udbredes til hele 
regionen. 

I 2021 har teamet forsøgt at afdække omfanget af tilbud ift. polyfarmaci i regionen, 
ift. at udvikle indsatser på området, men det viser sig ikke umiddelbart så let at gå 
til. Indsatsen fortsætter i 2022. Teamet har desuden bidraget til arbejdet med at 
opstarte Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci.

Teamet arbejder fortsat tæt sammen med patientsikkerhedskonsulenten i KAP-H, da 
der ofte er medicinrelaterede problemer i mange UTH’er. Herudover deltager teamet 
i revision af IRF´s Seponeringsliste og i udviklingen af Ordiprax+.

Strategiske samarbejder 
Ved løbende deltagelse i fagudvalgsmøder og møder i Den Regionale Lægemiddel-
komité (RLK) sikres en høj grad af overensstemmelse af lægemiddelanbefalinger i 
de to sektorer og problemerne vedr. lægemidler i restordre. 
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Teamet samarbejder med Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital 
(KLFA). 

Medicinteamet har fortsat et tæt samarbejde med Medicinfunktionen på Klinisk 
Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital om diverse projekter og driftsopga-
ver herunder bl.a. opdatering af Antibiotikavejledningen samt basislistetekster, hvor 
især diabetes er grundigt revideret med tydelig angivelse af 2.- 4. valgs antidiabeti-
ka i overensstemmelse med Medicinrådet samt Sundhedsstyrelsen/IRF.

Organisering
Organiseringsteamet i KAP-H udgøres af 4 lægelige organiseringskonsulenter, 
en ikke-lægelig organiseringskonsulent, samt 2 akademiske medarbejdere i 

sekretariatet. Alle teammedlemmer har været tilknyttet teamet 
i mange år, og har selv erfaringer fra etablering med ny 

kompagnon, overgang fra kompagniskab til solopraksis, 
ledelsesmæssige udfordringer i lægegruppen, ansættelse 

af nyt personale, balancegang mellem læge- og familieliv, 
etc.

Teamet hjælper til i klinikker med enten fysisk besøg i 
praksis, et telefonopkald eller rådgivning på mail ved 

problemstillinger omkring organisering, ledelsesudfor-
dringer eller personalehåndtering.

I 2021 har teamet blandt andet arbejdet med overgang til ”tid 
samme dag”, afskaffelse af telefontiden og uddelegering af årskontroller 

til personalet. Desuden har teamet hjulpet praksis med udarbejdelse af værdier 
og visioner i nye klinikker samt afklaret udfordringer i ledelsessamarbejdet. Alle 
nynedsatte praktiserende læger i 2021 har fået tilbudt et besøg af en organiserings-
konsulent, og teamet har i alt været på 31 praksisbesøg i 2021.

Teamet har besøgt DGE-grupper med workshops om kronikerhåndtering og 
undervisning i organisering generelt, hvilket der især efter OK22 har været stor 
efterspørgsel på.

Konsulenterne i Organiseringsteamet har hjulpet med afholdelse af klyngemøderne, 
dels faciliteringen og afholdelse af selve mødet. Teamet har faciliteret KAP-H’s 
klyngepakke om organisering i klinikken, hvor klyngemedlemmer har deltaget 
interaktivt og diskuteret data på tværs af klinikkerne. Teamet har i alt faciliteret 16 
klyngemøder i 2021.
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Med OK22 vil organiseringsteamet arbejde videre med at støtte klyngerne i facili-
tering af møderne, samt klæde klyngebestyrelserne på til selv at kunne facilitere 
møder, herunder også virtuelle møder.

Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis (LUP) er blevet afholdt igen i 2021, hvor to 
konsulenter fra Organiseringsteamet underviste i ledelse på et teoretisk og praktisk 
niveau. Grundet Coronapandemien blev dele af kurset afholdt online. Første og 
sidste modul blev holdt fysisk, og samlet fik kursisterne et godt forløb til trods for 
delvis onlineundervisning.

Derudover har teamet afholdt Workshoppen: Kvalitetsudvikling i egen klinik, som 
er blevet afholdt hvert år siden 2015 – med undtagelse af tiden under Coronaned-
lukningen. Deltagerne arbejder med et mindre projekt i egen klinik med sparring fra 
en anden lægepraksis, og i 2021 blev der arbejdet med emner som uddelegering til 
personale, brug af fraser, årskontroller, forløbsplaner og organisering af hjemmebe-
søg.

I OK22 er der et øget fokus på Organiseringsområdet/POL-området (Praksis, Organi-
sation og Ledelse), hvorfor der pr. ultimo 2021 blev genoprettet et praktisk netværk 
for alle KAP-enhederne, hvor de teamansvarlige sekretariatskonsulenter for Orga-
niseringsområdet/POL-området mødes et par gange om året og erfaringsudveksler. 
Derudover er der oprettet et praktisk netværk inkl. PLO-E, hvor de POL-teamansvar-
lige og PLO-E deltager et par gange om året.

Tværsektorielt samarbejde  
– Praksiskonsulentordningen (PKO)
Planområde Nord 
Praksiskonsulenterne i planområde Nord har effektivt 
formået at omlægge de planlagte fysiske møder til 
virtuelle møder. Praksiskonsulenterne fastholder fortsat 
den gode kontakt til de forskellige afdelinger og deres 
overlæger, som de til trods for Coronasituationen har 
holdt møder med jævnligt.  Emnerne har naturligvis 
kredset meget omkring Coronapandemien og dens 
konsekvenser for de enkelte afdelinger. 

Praksisdag i Nord blev gennemført den 30. september med 
stor succes, dog kun med omkring 20 deltagere. Der er planer om at 
afholde to praksisdage årligt fremadrettet, dog afhænger dette fortsat af gældende 
restriktioner.
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Der har været afholdt møder med hospitalsdirektion på Nordsjællands Hospital 
ca. hver anden måned, og siden december 2020 har praksiskoordinatorens primære 
samarbejdspartner været vicedirektør Thomas Houe. Thomas er, ligesom tidligere 
vicedirektører på Nordsjællands Hospital, meget interesseret i samarbejdet med 
almen praksis.

Praksiskoordinatoren i planområde Nord er styregruppemedlem i Polyfarmacikli-
nik-projektet samt i projektgruppen ”Influencer”, og har derudover løbende deltaget 
i samordningsudvalgsmøder og i patientsikkerhedsforum Nord.

Planområde Byen
I planområde Byen har der været afholdt to fysiske fælles-
møder med praksiskonsulenterne, hvor der bl.a. er blevet 
drøftet igangværende og kommende aktiviteter på 
afdelingerne. Der har været fastholdt kontakt fysisk og/
eller virtuelt mellem alle byens konsulenter og afdelin-
gerne trods udfordringerne grundet Coronanedlukning. 
Konkrete cases er blevet drøftet, og flere problemstillin-
ger i det tværsektorielle samarbejde er blevet løst.

Den årlige praksisdag på Rigshospitalet blev afholdt virtuelt. 
Professor Jens Lundgren holdt oplæg om status på Coronapandemi-
en. Ligeledes blev Bispebjerg-Frederiksbergdagen gennemført med pæn tilslutning. 
Sidstnævnte var planlagt som hybridmøde med såvel fysisk fremmøde som virtuelt, 
men grundet akut sygdom blev de virtuelle deltagere desværre udelukket fra delta-
gelse ca. en time inden mødestart. Forsøg med en kombination af fysisk fremsendte 
invitationer og invitation via PraksisNyt blev vurderet som en succes og vil blive 
gentaget. Grundet den store interesse for denne praksisdag, vil der forsøgsvist blive 
afholdt to Bispebjerg-Frederiksberg-dage i 2022.

I starten og i slutningen af året har KAP-H ligeledes været repræsenteret i en 
lokal Corona-koordineringsgruppe med ugentlige til månedlige møder afhængig 
af smittetrykket. Gruppen har haft deltagelse af direktion og akutmodtagelsen på 
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital samt Københavns og Frederiksbergs kommune. 
Dette mhp. intern og ekstern kommunikation, overblik over belastning og andre 
udfordringer i de respektive sektorer, samt løsning af tværsektorielle Coronaudfor-
dringer hurtigst muligt.

Planområde Midt
I planområde Midt har man afholdt fire konsulentmøder med hospitalsdirektionen, 
heraf et virtuelt møde. I planområdet er fem nye praksiskonsulenter trådt til. Da 
Steen Werner (tidl. vicedirektør på Herlev-Gentofte Hospital) er gået på pension, 
har Lisbet Ravn overtaget i stedet. Samarbejdet med Lisbet er tilfredsstillende og 
bidrager til det gode samarbejde mellem almen praksis og hospitalet. 
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Gentoftedagen blev afholdt den 11. oktober 2021, og 39 
deltagere var tilmeldt arrangementet. 

Derudover afholder praksiskoordinatoren i planområdet 
månedlige møder med Lisbet Ravn, deltager i Samord-
ningsudvalgsmøder samt det tværsektorielle patient-
sikkerhedsforum i Midt. Praksiskoordinatoren deltager 
ligeledes i to årlige frokostmøder med de medicinske 
specialeansvarlige overlæger, som arrangeres af de medicinske 
praksiskonsulenter i planområdet. 

Bornholm
Også på Bornholm har Corona påvirket årets aktiviteter, og en del af møderne har 
måttet foregå virtuelt. I efteråret lykkedes det dog at afholde gå-hjem-møde med 
gynækologisk afdeling, som bl.a. omhandlede lichen sclerosus og ringbehandling af 
cystocele.

På Bornholms Hospital har både kirurgisk og billeddiagnostisk 
afdeling været ramt af personalemangel, og kirurgisk 

afdeling har været påvirket af både Coronarestriktioner 
og sygeplejerskestrejke. Inden årets udgang er det 
lykkedes for kirurgisk afdeling at få afviklet den pukkel 
dette havde medført. Billeddiagnostisk afdeling arbej-
der på sagen og håber, at kommende tiltag vil nedbringe 
ventetiden. 

Derudover har et særligt fokusområde været opfølgning på 
egne prøver – hvilket især har været problematisk i 1813-regi. 

Dette fokus vil fortsætte ind i 2022.

Ift. psykiatrien har man opstartet en taskforce vedrørende koordineret behandling 
af mennesker med spiseforstyrrelser på Bornholm. Der er god vilje og dialog om 
dette, og i januar 2022 afholdes første møde, hvor psykiatripraksiskonsulent Christi-
na Hundrup deltager.

Der er tillige opstartet drøftelse af snitflader for henvisninger i voksenpsykiatrien, 
hvor der er kommet ny klinikchef, Malene Vestergaard.

Psykiatripraksiskonsulent Christina Hundrup har deltaget i samordningsudvalgsmø-
der og temadage med bl.a. drøftelse af digitalisering især med hensyn til sårbare 
patienter og drøftelser af den næste sundhedsaftale.

15

Årsberetning2021 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

Planområde  
Midt

Bornholm



Planlægger, om muligt ift. Corona, en udflugt med driftsgruppen for psykiatri til 
kommuner, som har gode erfaringer med tættere koordinerede indsatser for patien-
ter med psykiatriske lidelser, Region og kommune imellem. Derudover ofte kontakt 
med kollegaer om udfordringer med henvisninger til især Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk Ambulatorium, hvor det ikke altid er lige let at komme igennem med henvis-
ninger samt om PPR, som er præget af lange ventetider til deres vurderinger.  

Den medicinske praksiskonsulent på Bornholm har afholdt månedlige møder med 
den medicinske afdeling og møder med ambulatoriet hver anden måned. Det har 
været givtige møder med diskussioner af stort og småt. God gensidig dialog og 
forståelse for sektorernes problemer fra hver sin side. Hovedemner har bl.a. været 
brug af korrespondancer, visitation, AK-behandling samt gensidige orienteringer om 
Coronapandemien samt sygeplejerskestrejken.

I 2021 afholdt konsulenterne på Bornholm forårets fællesmøde virtuelt, hvor alle 
søjler deltog. Efterårets fællesmøde var med fremmøde, underholdning og efterføl-
gende middag. Nye speciallæger blev introduceret og nyuddannede almenmedicine-
re fejret.

Projekt Akutbil Bornholm har holdt kick-off møde for faglige og politiske interes-
senter, og er gået ind i sin prøve periode og kører fra kl. 8-15 dagligt på egen læges 
indikation. Der er generel tilfredshed med ordningen, og der køres ca. en tur hver 
anden dag. Mange indlæggelser forhindres. Der arbejdes videre med evaluering og 
forhåbentlig implementering i 2022. Der afholdes månedlige møder omkring dette.

Den tværsektorielle kommunikationsgruppe arbejder med kommunikation mellem 
kommune og hospital, og i almen praksis er kommunikationen velfungerende. Der 
afholdes halvårlige møder.

Praksiskoordinatoren sidder med i en større taskforce med fokus på blandingsmis-
brug hos børn og unge på Bornholm. Derudover sidder praksiskoordinatoren med i 
Coronataskforce, driftsgruppen for somatik og kronisk sygdom, og i samordningsud-
valg.

Planområde Syd
I planområde Syd har der i år været et særligt fokus på afviste henvisninger samt 
det udvidede lægelige behandlingsansvar, som hospitalerne står for efter udskrivel-
se af borgere til midlertidige pladser.

Drøftelser omkring afviste henvisninger har fyldt en del i samarbejdet, og 
Amager-Hvidovre Hospital er opmærksomme på det uhensigtsmæssige i afviste 
henvisninger. Årsagerne til afvisningerne er mange – og ofte godt begrundede - men 
afvisninger ved mistanke om alvorlig sygdom/kræft er ikke hensigtsmæssigt, da det 
udskyder udredningen af patienten. Hospitalet undersøger videre, hvad der konkret 
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kan gøres for at nedsætte antallet af afvisninger. Vicedirektør 
Jakob Hendel og Praksiskoordinator Anders Rask Hansen 
har desuden på forespørgsel fra Sydvestklyngen, været 
med til klyngemøde for netop at drøfte de afviste 
henvisninger.

Hvidovre Hospital har været presset pga. de to 
Coronabølger og sygeplejekonflikten. Det har medført 
færre senge end vanligt pga. sygeplejerskemangel. 
Hospitalet har, for at bruge ressourcerne bedst muligt, 
derfor overvejet en ”Bispebjergmodel”, hvor indlæggelser fra 
egen læge drøftes med den pågældende speciallæge, mhp. om 
der er mulighed for sub-akut vurdering i stedet, hvor patienten vil blive set i et 
sub-akut ambulatorium af en speciallæge i stedet for at ligge i akutmodtagelsen. 
Praksiskonsulenterne ser flere problematikker heri, såsom lang ventetid for at 
komme igennem til en speciallæge, at skulle ”diskutere” en evt. indlæggelse mv. 
Hospitalet understreger, at man ikke fjerner indlæggelsesretten, men blot prøver 
at håndtere de patienter sub-akut, der vil have bedst af ikke at skulle ind i en akut 
modtagelse, mhp. at bruge hospitalets ressourcer bedst muligt. Såfremt modellen 
prøves af, vil det blive annonceret i PraksisNyt, og praksiskoordinatoren vil sammen 
med sygehusledelsen overvåge evt. uhensigtsmæssigheder, der vil blive justeret ind. 
Hospitalet er endnu ikke klar med den endelige model.

Året er desuden gået med håndtering af diverse patientforløbsproblematikker 
efter henvendelse fra kolleger, der tages op med den enkelte praksiskonsulent fra 
afdelingen og afdelingen. 

Hver måned afholdes møde med hospitalsledelsen på Hvidovre hospital. Mange 
temaer drøftes, men de afviste henvisninger og håndteringen af disse er drøftet 
specielt meget.

For at sætte almen praksis på dagsordenen på hospitalet, deltager praksiskoor-
dinatoren så ofte som muligt i møder vedr. patientforløb på hospitalet, hvor det 
tværsektorielle samarbejde er i fokus.

Praksisdag Syd blev holdt i september 2021. Der var 25 deltagere, hvilket regnes som 
tilfredsstillende, men målet er, at vi får flere kollegaer med. Alle praksiskonsulenter 
er opmærksomme på at informere om disse møder i deres netværk og komme med 
forslag til emner, der kan tages op. Praksisdagene er til for vores kollegaer i almen 
praksis og til for at styrke det tværsektorielle samarbejde. 

I 2021 har praksiskoordinatoren haft særskilt kontakt til osteoporoseenheden 
omhandlende hvilke osteporosepatienter, der ses i almen praksis, og om hvordan 
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sektorovergangen skal foregå. Ved afslutning fra et ambulatorium er det vigtigt, 
at der fra sygehusets side lægges en god og relevant plan til almen praksis, så de 
praktiserende læger har mulighed for at planlægge det videre forløb i almen praksis.

Projekt sammedagsscreening kører fortsat med ca. 30 praktiserende læger i Syd, 
endokrinologisk afdeling og kommunerne. Projektet følges løbende og afsluttes i 
2023.

I Forum for tværsektoriel sundhed i Syd har der primært været fokus på tiltag, der 
kan forebygge unødvendige genindlæggelser, tværsektoriel relations dannelse, 
lægefagligt behandlingsansvar 72 timer efter udskrivelse af borgere, der udskrives 
til kommunale akutpladser/midlertidige pladser, samt IV behandling i hjemmet via 
hospitalet. De kommunale akutfunktioner kan være en medspiller for både hospi-
talerne og den praktiserende læge ift. at undgå unødvendige genindlæggelser. Der 
er ligeledes mulighed for at bruge de kommunale akutfunktioner til at genanlægge 
sonder. 

Psykiatrien
Psykiatriteamet er en god og sammentømret gruppe. Der har ikke været udskiftnin-
ger i gruppen gennem nogle år, hvilket betyder at alle konsulenter har fået opbygget 
gode relationer på deres lokale psykiatriske centre og i diverse udvalg, samt at de er 
godt inde i deres arbejdsopgaver som konsulenter. Dette kontinuerlige relationsar-

bejde, med fokus på at vedligeholde og bedre samarbejdet mellem 
almen praksis og psykiatrien, er en meget vigtig kerneopgave 

for praksiskonsulenten - alt sammen i sidste ende for at så 
mange patienter som muligt, får så optimale tværsektoriel-
le psykiatriske forløb som muligt. 

Psykiatrikonsulenterne har i nogle år haft fokus på ud-
fordringer omkring manglende muligheder for at henvise 

elektronisk til alkoholenheder, misbrugscentre og Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne. PLO 

har i 2021 haft samme fokus, og det ser ud til, at den fælles 
indsat er ved at bære frugt. I flere kommuner har man aner-

kendt problemerne og har også nogle steder løst problematikken, 
mens andre kommuner fortsat arbejder på løsninger. Dette vil i sidste 

ende give et kvalitetsløft i behandlingen af de allermest psykisk sårbare patienter.

På baggrund af henvendelser fra kollegaer og samarbejdspartnere i psykiatrien har 
psykiatrikonsulenterne bl.a. gennemført webinar i psykoterapeutiske terapiformer 
samt webinar i antidepressiv behandling og skift mellem antidepressiva. Der har 
været god feedback fra de deltagende praktiserende læger. En af psykiatrikonsu-
lenterne har ligeledes undervist på et psykiatrisk centers lægemøde i kriterierne 
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for henvisning til psykolog og ja - sågar lavet en 
sang om det tværsektorielle samarbejde, som er 
blevet sunget på et lægemøde. 

Derudover har psykiatrikonsulenter deltaget i 
fælles undervisning med KAP-H’s medicinteam 
omkring ADHD-behandling, og der er også, 
for første gang nogensinde, blevet afholdt 

”nytårskur” med alle psykiatrikonsulenter og 
deres overlægekontakter fra centrene samt 
direktionen for psykiatri.

Grundet lokale udfordringer har psykiatriteamet 
medvirket til opstart af en taskforce vedrørende 
koordineret behandling af mennesker med 
spiseforstyrrelser på Bornholm og desuden 
deltaget i lokal taskforce i midt om samme 
emne.

Vi har sammen med Center for Visitation og 
Diagnostik (CVD-psykiatri) lavet og afholdt et 
pilot-kursus om klinisk visitation for hele psyki-
atrigruppen. Teamet håber, at det kan udmønte 
sig i, at vi kan udbyde et eftermiddagskursus 
hos CVD henvendt til praktiserende læger om 
CVD og visitationen af henvisninger fra almen 
praksis. 

Derudover har en ny forløbsbeskrivelse 
vedrørende ”Gravide og barslende med psykisk 
sygdom” set dagens lys i 2021 lige som en del 
af forløbsbeskrivelser omhandlende psykiatri 
er blevet revideret. Psykiatrikonsulenterne 
har også i år lavet audit og deltaget i Samord-
ningsudvalgene, de sundhedsfaglige råd samt 
div. møder med kollegaerne på de psykiatriske 
centre og direktionen.

Faglig redaktør
Den faglige redaktør har i 2021 faciliteret den fortsatte opdatering og udfærdigelse 
af forløbsbeskrivelser. Der blev udsendt 88 opdaterede/nye forløbsbeskrivelser i 
2021. Statistik fra sundhed.dk viste ca. 30.000 klik om måneden på Region Hovedsta-
dens forløbsbeskrivelser, hvilket tyder på, at forløbsbeskrivelserne bliver hyppigt 
anvendt i almen praksis. 

Sang til Psykiatrisk Center Glostrup
Inspireret af sommerens solidaritet

Melodi: Røvervisen (Kasper, Jesper og Jonathan)

I planområde Syd der er

en flok af gode læger

en faglig standard meget høj

om mennesker de sig kærer

de hjælper når der er behov

er altid klar hvis de får lov

når sindet slår knuder og alting kan ske

er der omsorg at hente på PCG

Med rulle r og højt humør

han styrer sine tropper

så omsorgsfulde, vidende

om alt fra angst til kopper

en dygtig enheds handlekraft

ja, sammen står I last og brast

når sindet slår knuder og alting kan ske

er der omsorg at hente på PCG

En verden fuld af larm og støj

og uro inderst inde

et kærligt net af sikkerhed 

I hjælper med at spinde

et job, et bjerg, en rullesten

som Sisyfos på mange ben

når sindet slår knuder og alting kan ske

er der omsorg at hente på PCG 

Til de omsorgsfulde psykiatere fra 

praksiskonsulent Synne Aaberg.
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Endvidere tilrettelagde den faglige redaktør i samarbejde med sekretariatet den 
kvalitative audit, som praksiskonsulenterne i foråret 2021 foretog af epikriser, 
svangrejournaler, henvisninger og afviste henvisninger. 

Epikriser inklusive farvemarkering af opfølgningsbehov blev oftest fundet tilfreds-
stillende, svangrejournaler ligeså og ved mange afviste henvisninger blev der fundet 
gode grunde til afvisningerne, som oftest var ledsaget af råd til henvisende læge. Et 
særligt fokus i årets audit var på afviste henvisninger til kræftpakker. 

Læs hele Audit 2021-rapporten her 

Patientsikkerhed og IT
Det overordnede formål med patientsikkerhedsteam-
et er, at styrke patientsikkerhedskulturen i almen 
praksis ved at øge de praktiserende lægers viden 
om, og opmærksomhed på, patientsikkerhed i egen 
praksis ved at bidrage til analyse og implementering 
af løsninger, der øger patientsikkerheden i sektorover-
gange og i den enkelte klinik.

Igen i år har situationen i almen praksis været præget af Coro-
napandemien, og et fortsat fokus for teamet har været, at fastholde den gode 
patientsikkerhed i almen praksis i løbet af denne periode. 

Derudover har teamet samarbejdet med patientsikkerhedskonsulenterne i Enhed for 
Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet i Center for Sundhed med henblik 
på at vurdere UTH’er fra almen praksis. Fra disse søges relevante temaer og hand-
leplaner udledt og informationerne herfra formidles via Månedens UTH i PraksisNyt 
til kollegerne i praksis. Der arbejdes i denne forbindelse fortsat tæt sammen med 
organiseringsteamet i KAP-H, der hjælper med udbredelsen af ovenstående temaer 
og med at kvalificere patientsikkerhedsarbejdet, så det bliver relevant for de prakti-
serende læger.

Det overordnede formål med IT-teamet er at bidrage til bedre sammenhæng mellem 
Regionens, kommunernes og almen praksis’ IT-indsatser mhp. kvalitet og sam-
menhængskraft på tværs af sektorerne. IT-systemerne skal understøtte patientbe-
handlingen og -sikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. IT-teamet samarbejder 
også med regionens datakonsulenter omkring vurderinger og løsninger af lokale 
udfordringer hos kollegaerne i almen praksis, samt om mere generelle udfordringer 
som går på tværs af sektorerne.
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https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/konsulenthjaelp-til-praksis/kap-h/tilbud-og-indsatser/tvaersektorielt-samarbejde/audits/audit-2021/


IT-teamet indgår aktivt i Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation 
– et forum, som forsøger at adressere udfordringer, der går på tværs af sektorerne 
og hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret. Deltagelsen heri giver 
indblik i, hvad der rør sig i IT-landskabet samt mulighed for at have indflydelse på 
dette. Der oprettes løbende arbejdsgrupper i samarbejdsforummet, som IT-teamet 
deltager i. Teamet har et fast samarbejde med organiseringsteamet og indgår som 
en del af KAP H’s klyngeteam.

KAP-H sekretariatet

Nye ansigter i sekretariatet
Sekretær Susanne Christensen fandt nye udfordringer, og i stedet blev sekretær 
Karin Ryberg Hansen ansat.

Chefkonsulent Jeff Kirk Svane blev i slut 2021 udlånt i 2 år til Udenrigsministeriet og 
arbejder i denne periode i Oslo. I stedet er sekretariatskonsulent Caroline Benedicte 
Lonning indtrådt i hans sted.

I januar 2021 fik sekretariatet ansat Felix Osmark som studentermedhjælper, som 
primært arbejder med efteruddannelses-registrerings-systemet KIS.

Alle er faldet godt til i KAP-H og yder et super arbejde.
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Særlige opmærksomhedspunkter
 Sekretariatet har hen over efteråret arbejdet med forhandlingsaftalen til OK22 ift. 

at sikre at vi, som regional kvalitetsenhed, kommer til at leve op til overenskom-
sten.

 Der er forhandlet en ny honoreringsaftale for konsulenter, som trådte i kraft 1. 
juli 2021.

 I samarbejde med SDCC (Steno Diabetes Center Copenhagen) har KAP-H initieret 
et projekt omkring optimering af anvendelse af data i egen klinik, for klinikker i 
planlægningsområde Nord.

 I foråret 2021 afholdt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget et seminar, hvor 
udvalget blev klædt på ift. distinktionen mellem kvalitetsudvikling og forskning 
i forbindelse med KEU-ansøgninger og -projekter. Udvalget var glade for afhol-
delsen af seminaret og fik udarbejdet en nyt vurderingsværktøj ifbm. indkomne 
ansøgninger.

 Slutteligt har sekretariatet i efteråret 2021 været på studietur til de øvrige 4 
regionale kvalitetsenheder for at blive klogere på den organisatoriske opbygning 
af enhederne, samt for at styrke samarbejdet og blive inspireret til nye ideer og 
udvikling af tilbuddene i KAP-H.   
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Figur 1: Forbrug 2021
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Årsregnskab 2021
KAP-H’s økonomi finansieres af fem kilder. De regionale midler udgør det største 
bidrag til KAP-H’s samlede økonomi med en budgetramme på 14,3 mio. i 2021. 
Dernæst kommer de overenskomstafsatte (OK) midler til Decentral Gruppebaseret 
Efteruddannelse (DGE), Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Regional Kvalitetsud-
vikling. Endelig har Fonden for Almen Praksis udmøntet midler i 2019, 2020 og 2021 
til klyngeunderstøttende aktiviteter, hjælp til udsatte læger og organisations- og 
ledelsesudvikling. KAP-H anvendte knap 1,8 mio. af disse midler i 2021 og de reste-
rende midler er budgetteret til anvendelse i 2022 og 2023. 

KAP-H udarbejder hvert år et budget for forventet forbrug. Budgettet for forbruget 
af de overenskomstafsatte midler og udmøntede midler fra Fonden for Almen Prak-
sis har i en årrække været mindre end budgetrammen, men overenskomstmidlerne 
og midler fra Fonden for Almen Praksis er øremærket til at anvendes af de regionale 
kvalitetsenheder til bestemte kvalitetsudviklingsområder, og uforbrugte midler kan 
derfor overføres fra ét budgetår til det følgende. 

Figur 1 viser KAP-H’s forbrug i 2021 fordelt 
på de forskellige finansieringskilder. Der 
er i alt forbrugt godt 21,5 mio. kroner, 
hvoraf 61 % er regionale midler, 31 % er 
overenskomstmidler mens 8 % er midler 
udmøntet af Fonden for Almen Praksis.

Generelt ses et mindre forbrug i forhold 
til budgettet (forventet forbrug) på knap 
2,8 mio. i 2021. Det store mindreforbrug 
skyldes primært, at konsulenterne fra 
midten af 2021 overgik til selv at skulle 
fakturere deres faste konsulenttimer, hvil-
ket betyder at en del konsulenthonorarer, 
der er budgetteret i 2021 ikke er blevet 
faktureret i 2021. Både regionale og OK 
midler er overført til 2022 for at sikre, at der er midler til at afholde de budgetterede 
udgifter til konsulenthonorarer.

Herudover er der et mindreforbrug, som skyldes at der fortsat ikke har været behov 
for en indsats ift. læger udenfor klynger, hvortil, der var budgetteret med 500.000 
og igen har der været aflyste aktiviteter, eller aktiviteter afholdt virtuelt pga. Coro-
napandemien.
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Figur 2: Forbrug fordelt på 
overordnede poster
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Markedsføring og 
It-understøttelse

Figur 2 viser forbruget fordelt på overord-
nede poster i KAP-H og viser, at langt de 
fleste midler anvendes til konsulentho-
norarer, nemlig 70 %, hvilket rummer 
honorar til de faglige koordinatorer, og 
indsatser inden for de seks hovedområder, 
som udgør KAP-H’s virke: Det tværsekto-
rielle samarbejde, medicinområdet, den 
smågruppebaserede efteruddannelse 
(DGE), organisering og ledelse, IT samt 
patientsikkerhed. 

Administration og drift udgør knap en 
fjerdedel af forbruget. Der er seks faste 
medarbejdere i KAP-H’s sekretariat, som 
understøtter hele konsulentordningen og KAP-H’s generelle virke. Herudover tilkø-
bes hjælp fx til økonomi, projektledelse, webmasterfunktion m.m.

Store Praksisdag har i 2019-2021 modtaget udmøntede midler fra Fonden for Almen 
Praksis og har således egen økonomi, men sekretariat og projektledelse er finansie-
ret af KAP-H.

En stor del af klyngernes understøttelse finansieres af KAP-H og hertil anvendes 
regionale midler, overenskomstafsatte midler og udmøntede midler fra Fonden for 
Almen Praksis.

En række aktiviteter i KAP-H er finansieret via særskilte bevillinger fra Kvalitets- og 
Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden (KEU). Det gælder 
supervisionsordningen, efteruddannelsesgruppernes rådighedsbeløb, møde for 
nynedsatte læger, gensidige praksisbesøg m.fl. 
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Center for Sundhed
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2D
3400 Hillerød

Telefon
3866 5299

Mail
KAP-H@regionh.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmeside
www.kap-h.dk
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