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Styregruppen og
koordinatorteamets beretning
KAP-H har gjort en positiv forskel på kvalitetsudvikling i 2019. Vi har hjulpet i gang, vi
har sparret, og vi har faciliteret. I løbet af året er vi kommet op på i alt 33 veletablerede
kvalitetsklynger, og de 978 læger, der deltager i dem, er rigtig godt i gang med at
understøtte og udbygge kvaliteten til gavn for deres i alt 1.765.325 patienter. Det har
KAP-H bidraget til i form af blandt andet 36 klyngebesøg/kontakter med bredt fagligt
indhold og identifikation af gode muligheder for yderligere udvikling. Vores input til
klyngerne har handlet om alt fra klinikorganisering til fagspecifikke emner som
opioider, kronikerbehandling og psykofarmaka – relevante og efterspurgte
tilbud, men der er også kommet nye tilbud fx om øjenbetændelse og
polyfarmaci.

På det tværsektorielle område har KAP-H

synligheden af patien-

også gjort en forskel i 2019 – selvom der

ternes behov.

fortsat er mere end nok at gøre. Vi har
omsat overenskomstens fokus på kroni-

I den Decentrale Grup-

kerudflytningen til almen praksis og til helt

pebaserede Efteruddan-

konkrete, intensiverede samarbejder om

nelse (DGE) deltager 775

33

læger nu aktivt. De er fordelt
på de 187 DGE-grupper, som i

kvalitetsklynger
med

978
deltagere

2019 tilsammen har afholdt næsten
tusind møder, seks arrangementer/træf og
tre uddannelsesaktiviteter for vejlederne.
I 2019 har KAP-H’s medicinteam arbejdet
med at sikre kvalitet og omkostningseffektiv medicinanvendelse via praksisbesøg,
klyngebesøg og samarbejder. Der er udviklet
syv klyngepakker, afholdt 24 klyngebesøg og
66 praksisbesøg. Derudover er der fortsat
bedre sektorovergange og mere sammen-

tæt samarbejde med Medicinfunktionen på

hængende patientforløb. Vi har arbejdet

Bispebjerg Hospital, Klinisk Mikrobiologisk

med ajourføringen af det Fælles Medicin

Afdeling på Herlev med flere.

Kort (FMK) ved planlagte henvisninger
og epikriser. Vi har også arbejdet med

Organiseringsteamet i KAP-H har fortsat

opfølgning i almen praksis ved at forbedre

leveret input til udvikling i klinikken og
3
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klyngeunderstøttelse. Herudover har teamet

til at blive ved med at være. Vi ser frem

varetaget den allersidste del af opfølgnin-

til fortsat fremgang og fokus på kvalitet i

gen fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

almen praksis og et endnu stærkere tvær-

og akkrediteringsunderstøttelsen. Teamet

sektorielt samarbejde.

leverede blandt andet 18 praksisbesøg om
organisering, 12 praksisbesøg hos nyned-

2019 har været et produktivt år for KAP-H,

satte og 12 klyngebesøg. Områderne it/

og sammen har vi gjort en forskel for

data og patientsikkerhed er også tilknyttet

patienterne – ikke mindst takket være den

organiseringsteamet. På it- og dataområdet

store indsats fra alle vores konsulenter.

har teamet bidraget til en bedre
sammenhæng mellem it-ind-

200

satser i Region, kommune

DGE-grupper
med

775
aktive

Lad os stå sammen om almen praksis i 2020
også.

og almen praksis. På
patientsikkerhedsom-

Nadja Ausker & Søren Brix Christensen

rådet udkom Månedens Utilsigtede
Hændelse (UTH) i alt
ni gange i 2019.
Internt kom KAP-H
også i mål med flere
vigtige initiativer på
det organisatoriske

og strategiske niveau.

Vi er efterhånden blevet en
veletableret aktør og samarbejdspartner

Styregruppe

Nadja Ausker, Region Hovedstaden (formand)
Søren Brix Christensen, PLO-Hovedstaden
(formand)
Jesper Lihn, Region Hovedstaden (medlem)
Marianne Puge, PLO-Hovedstaden (medlem)
Andreas Højring, PLO-Hovedstaden (observatør)
Astrid Hjortø, PLO-Hovedstaden (observatør)

inden for kvalitetsudvikling i almen praksis
i hovedstadsområdet. Sekretariatet har
fået ny struktur og fuld bemanding, og

Sekretariat

intentionen er, at dette åbner op for endnu

Stig Sonne-Larsen, lægefaglig koordinator

flere muligheder og udvikling fremover. Den

Michel Kjeldsen, lægefaglig koordinator

nye 2024-strategi for KAP-H er også blevet

Anette Sonne Nielsen, sekretariatskonsulent

udformet via en inddragende proces og

Jeff Kirk Svane, sekretariatskonsulent

med input fra alle konsulentteams i forhold

Marie Krogshøj Larsen, sekretariatskonsulent

til konkrete indsatser og mål. Håbet er, at

Katharina Zander, sekretariatskonsulent

strategien vil vise sig at blive en brugbar

Pernille Sjørup, projektkoordinator

vejviser i de næste fire år.

Susanne Christensen, projektkoordinator

Fra Styregruppen skal der lyde en stor tak

Kontaktoplysninger på sekretariat

til alle i KAP-H for indsatsen i 2019. Vi ser
frem til 2020 og glæder os over de gode

Kontaktoplysninger på konsulenter

omstændigheder, der er lige nu og ser ud
4
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Målet er kvalitet og vejen er
samarbejde
”I KAP-H står vi sammen om at udbygge kvaliteten i almen praksis. Der skal være kvalitet
hele vejen rundt,” lyder det fra enhedschef for Kvalitet i Sundhedsvæsnet, Nadja Ausker,
og praktiserende læge i Nivå Lægehus og medlem af bestyrelsen for PLO-Hovedstaden,
Søren Brix Christensen. Sammen kører de to parløb som formandskab i styregruppen for
Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H). De ser verden fra to forskellige steder,
men de har et stærkt samarbejde og store fælles ambitioner.

I klinikken i Nivå sidder Søren Brix

den gode snak om de udfordringer, vi har

Christensen og Nadja Ausker med en kop

hver især og sammen. I KAP-H kan vi tit få

kaffe hver. ”Så giver jeg kaffe!,” sagde

styr på nogle af knasterne mellem PLO og

Søren, da de indvilligede i at stille op til et

Region. Det nytter ikke noget at grave sig

fællesinterview, dengang før det for alvor

ned i skyttegrave på hver sin side.”

blev Corona-tid. De sidder som regel på hver
sin side af bordet med henholdsvis PLO- og

Og lige præcis det tillidsbaserede og tætte

Regionskasketten på. Og det har tidligere

samarbejde er et resultat i sig selv, under-

været svært, erkender de. Søren og Nadja

streger Nadja.

sidder også på hver sin side af bordet i dag,
helt fysisk altså, men de er helt på samme

”Det er faktisk noget af det, vi har brugt

side, når det kommer til de store

allermest energi på at få helt på plads

ambitioner for almen praksis i
Region Hovedstaden.

i KAP-H. Og det har været godt givet ud,
fordi vi repræsenterer forskellige sider af
sundhedsvæsnet, og fordi vi har forskellige

Opgaveglidning mellem praktiserende læger og hospitaler,

holdninger af og til. Men det meste er vi
meget enige om,” siger hun.

klyngesamarbejde, tværsektorielt samarbejde, rekruttering
og fastholdelse af læger i almen
praksis - det er bare nogle af

En helt ny strategi for kvalitet i
almen praksis i Hovedstaden

de opgaver, som fylder

Nadja og Søren drikker kaffen og snakker

for formandskabet i

om, hvad det egentlig er KAP-H kan. De er

KAP-H.

enige om, at rygraden er den store gruppe
af engagerede, praktiserende læger, som

Søren: ”På den

er konsulenter i KAP-H. Konsulenterne er

måde er KAP-H

efterhånden blevet et vigtigt bindeled i

egentlig en

sundhedsvæsnet. De tilrettelægger efter-

platform for

uddannelse, opfinder og leverer de rigtige

Søren Brix
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2024
KAP-H Strategi

KAP-H følger ”Vision for almen praksis i 2030”, som
Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation
(PLO) har udarbejdet. Udover dette har KAP-H lavet sin
egen ”Strategi 2024”.
Vision

Sammen om høj kvalitet i almen praksis i hele Region Hovedstaden.

Mission
KAP-H øger den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i almen praksis ved at
udbrede viden, udvikle værktøjer og styrke kompetencer.

Strategiske mål for 2024
1.

Flere tilbud til enhver praksistype (fx ift. kronikerforløb, multisygdom, polyfarmaci,
rationel farmakoterapi, telemedicin, organisering og ledelse mm.)

2. Styrket
3. Større

sammenhæng på tværs af sektorer og bedre patientforløb

fokus på, at patienter med størst behov også får ekstra støtte og behandling

4. Understøttelse

af rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis

5. Vedligeholdelse

og udvikling af evidens- og færdighedsbaseret faglighed til almen praksis

tilbud til klinikkerne og gør alt, hvad de kan

forudsætningerne for at kvalitetsudvikle

for at støtte lægerne bedst muligt.

almen praksis faktisk til stede. Jeg plejer
at sige the sky is the limit for KAP-H. Og

Det er det, som styregruppen fortsat
skal udvikle på og gøre endnu bedre,

sammen med den gode holdånd, som er
kommet, skal det nok lykkes.”

mener Søren.
Nadja og Søren fortæller, at de som noget
”Vi har ressourcer til at drive

af det første i deres formandsskabstid,

kvalitetsudvikling lokalt, regio-

besluttede at lave en helt ny strategi for

nalt og på tværs af sektorgrænser.

KAP-H. Nadja fortæller, at strategien løber

Mange af os læger vil gerne

de næste fire år.

arbejde i klyngerne. Det
har vist sig at være en
rigtig fin ramme for

”Det er en slags aftalepapir om retningen i
KAP-H,” siger hun.

kvalitetsarbejde,” siger
Søren: ”Ja, med strategien har vi forsøgt

han.

at sikre fælles fodslag og ejerskab. Vi har
Nadja: ”Præcis.

diskuteret strategiske mål, og det har hele

Så, alt i alt er

tiden været med kvalitetsudvikling for øje.

Nadja Ausker
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Hvordan vi kan støtte de praktiserende

stafetten med kvalitet, så hospitalet nemt

læger og gøre deres arbejde lettere til gavn

kan tage over. På samme måde forventer

for patienterne. Resultatet er, at vi er blevet

jeg, at hospitalet afleverer stafetten med

langt mere klare i spyttet.”

kvalitet og fx udskriver patienten med en
god epikrise.”

Kvalitet hele vejen rundt

Nadja: ”Enig. Et af vores helt store samar-

Som de sidder der med deres kaffe, for-

bejdsområder er det tværsektorielle. Her

mandskabet, fortæller de, at er stolte af det

skal KAP-H bidrage til at løfte kommunika-

arbejde, som allerede foregår i KAP-H. De er

tion og koordinering endnu mere, så vi får

også stolte af den stærke vilje, der nærmest

kvalitet hele vejen rundt, og så patienterne

altid er, til at finde løsninger. Samtidig

ikke ender mellem to stole.”

er de dog også enige om, at KAP-H skal
blive bedre til at måle på resultaterne og

Søren og Nadja drikker det sidste af kaffen.

tydeligere til at kommunikere bredt ud om

De kigger på uret. Det er tid til at løbe.

alle projekter og aktiviteter.

Søren skal tilbage til patienterne, og Nadja
skal tilbage til Regionsgården.

”Det er drønhamrende vigtigt,” siger Nadja.
”Ja, så vi er ret enige om, at KAP-H ikke
På den måde er der fortsat masser at tage

er igennem opgavebunken lige foreløbig,”

fat på, understreger Søren og Nadja. Faktisk

griner Søren.

kan de begge komme med mange eksempler
på steder, hvor der stadig er masser at gøre.

”Næ. Men til gengæld er vi så klar til at løbe
videre med den her stafet!,” siger Nadja.

Søren: ”Som praktiserende læge er man en
slags stafetholder. Jeg vil gerne aflevere

7
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Konsulenternes beretninger

36

Kvalitetsklynger
Siden OK 2018 trådte i kraft, har alle læger

med starthjælp inkl.

skullet deltage aktivt i en kvalitetsklynge.

rådgivning af klynge-

I tillæg til KiAPs nationale klyngetilbud

bestyrelse samt KOL

har KAP-H i 2019 leveret klyngebesøg med

som nummer 2 og 3.

facilitering og sparring fra konsulenter - alt
sammen direkte formet af efterspørgslen

Klyngebesøg i 2019

fra Region Hovedstadens 33 klynger, som

fordelt på alle 12

udgør 593 ydernumre, 978 læger og omfatter

emner er vist i figuren

1.765.325 patienter.

nedenfor.

Grundet efterspørgslen, har det i KAP-H

På overordnet plan, har

været medicin- og organiseringskonsulenter,

KAP-H’s klyngearbejde i

som har besøgt klyngerne. I 2019 var der i

2019 også omhandlet datatilgang,

alt 36 besøg, se figuren nedenfor.

netværk for klyngekoordinatorer og

Klyngebesøger

bestyrelsesmedlemmer, information på
Klyngebesøgene kan deles op i 12 forskellige

sundhed.dk, i nyhedsbreve, i nationalt

emner. Emnet opioider/smertestillende

samarbejde samt koordinering af

medicin var det hyppigst efterspurgte, og

klyngeaktiviteter og indsatser.

Klyngebesøg; alle emner 2019

2

Antibiotika

1

Antipsykotika

4

KOL

8

Opioider

1

Polyfarmaci

3

Psykofarmaka

2

UVI

3

Øjenbetændelse

5

Opstart af klynge inkl. værdier

2

Rådgivning af klyngebestyrelse

3

Inspiration til kvalitetsudviklingsmetoder

2

Det interaktive klyngemøde
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Tværsektorielt samarbejde

På den administrative front har alle otte

Størstedelen af KAP-H’s konsulenter arbej-

hospitalspraksiskonsulentfunktioner

der med at forbedre det tværsektorielle

været slået op og er blevet genbesat i

samarbejde mellem hospital/speciale/

2019. Ressortområder er efterfølgende

psykiatri/kommune og almen praksis for

blevet tilpasset blandt hospitalspraksis-

at sikre gode patientforløb og sektorover-

konsulenterne. Tillige er en lang række af

gange. Konsulenterne agerer brobyggere og

specialepraksiskonsulentfunktionerne også

bidrager til udredning og identifikation af

blevet genbesat i perioden.

problemstillinger ved sektorskift.

FMK-audit

I 2019 har konsulenterne holdt hyppige,

I 2019 udførte konsulenterne i det tvær-

lokale dialogmøder med hospitalsdirektio-

sektorielle team en audit, der omhandlede

nerne og afdelingsledelserne for at sikre det

ajourføring af det Fælles Medicin Kort (FMK)

bedst mulige samarbejde og løse eventuelle

hos henholdsvis elektivt henviste patienter

uhensigtsmæssigheder.

(n=99) og patienter ved udskrivning efter
indlæggelse (n=70), se figuren.

På Bispebjerg Hospital er der blevet
arbejdet med optimal brug af subakutte

Det viste især forbedringspotentiale ved

tider samt det nystartede Fælles Medicinske

overgangen fra almen praksis til hospital,

Ambulatorium.

da 74% af patienterne ikke havde fået
ajourført FMK ved planlagt henvisning.

På Steno Diabetes Center Copenhagen
(SDCC) er der blevet arbejdet med overgangen til/fra almen praksis. Dette samarbejde
intensiveres muligvis yderligere i 2020.
På Bornholm er der blevet arbejdet med to

FMK ajourføring ved
henvisning og epikrise
100%

nystartede erfaringsudvekslingsgrupper
med deltagere fra almen praksis, speciallægepraksis, hospital samt Bornholms

80%

Regionskommune.
Psykiatriteamet har arbejdet i et pilotpro-

60%

jekt sammen med Center for Visitation og
Diagnostik (CVD) psykiatri omkring undervis-

40%

ning i forhold til den kliniske visitation.
Mange af konsulenterne i det tværsektori-

20%

elle team har desuden fortsat været aktive
i de relevante sundhedsfaglige råd (SFR),
samordningsudvalg, arbejdsgrupper og
specialefaglige projekter, som ambassadører for almen praksis.

0%

Henvisning

Epikrise

Ej ajourført FMK
Ajourført FMK
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Situationen var noget bedre for overgangen

Af de auditerede epikriser var 6% røde

fra hospital til almen praksis, idet 31% af

og 22% gule. Farvemarkeringen fandtes

udskrevne patienter efter indlæggelse ikke

passende i 82% af epikriser.

havde fået ajourført FMK i forbindelse med
deres epikrise.

Opfølgningsbehov i epikriser

Forløbsbeskrivelser
Den faglige redaktør i det tværsektorielle
team har i 2019 udsendt 69 forløbsbe-

Konsulenterne i det tværsektorielle team

skrivelser, hvoraf seks var nye, og 63 var

har i 2019 også arbejdet med farvemarkering

opdaterede. De seks nye omhandlede astma

af opfølgningsbehov i epikriser. Arbejdet

hos småbørn, astma hos børn over fem

indbefattede audit på n=851 epikriser, hvor:

år, overvægt hos børn, underretningspligt,
præoperativ rådgivning og behandling af

Farvemarkering af
opfølgningsbehov i
epikriser

fnat.

100%

80%

60%

Arrangementer

40%

Vinterudgaven af Store Riget Dag (Store
RH Dag 2019) blev afholdt i november. Der
var 49 deltagere, primært fra Planområde

20%

Byen. Temaet var neurologi, og alle oplæg
handlede om behandlinger, patientforløb

0%
Epikrise farvemarkering
Rød

Rød farve = Patient med ekstraorGul
dinært, akut behov for opfølgning
Grøn / hvid
i almen praksis.
Gul farve = Sårbar patient med
behov for opsøgende indsats i
almen praksis.
Grøn farve = Patient med behov
for almindelig opfølgning i almen
praksis.
Hvid farve = Patient uden behov
for opfølgning.

og samarbejde mellem hospital og almen
praksis.
Gentoftedag blev afholdt i oktober med
48 deltagere. Temaet var kardiologi, og
der var indlæg om iskæmisk hjertesygdom,
atrieflimmer og hjertesvigt. Alle oplæg fokuserede på det tværsektorielle samarbejde,
udredning/behandling i almen praksis og
henvisninger.
Bispebjergdagen blev afholdt i oktober med
39 deltagere fra Planområde Byen. Der var
10
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oplæg om den akutte, ældre, medicinske

I marts afholdte Planområde Nord en

patient, om lungesygdom og lungefunktion

praksisdag med emnerne KOL, diabetes,

samt om stofskifte-patienten før og efter

osteoporose, kardiologi og polyfarmaci.

graviditet. Deltagerne fik desuden en
rundvisning i de nye akutlokaler, herunder

Ved møde for nynedsatte læger i februar var

den Midlertidig Akut- og Røntgen-Satellit

teamet også repræsenteret. Her blev de nye,

(MARS).

praktiserende læger indført i mulighederne
for at gøre brug af teamets services.
På Bornholm blev der afholdt to fællesmøder for alle øens læger. Her blev nye læger
introduceret, og der blev arbejdet med en
tværsektoriel case fra erfaringsudvekslingsgruppen. Der blev også undervist i
reumatologi og psykiatri.
I 2019 blev der også i samarbejde med
Hvidovre Hospital afholdt tre roadshows
om KOL og diabetes i henholdsvis Hvidovre,
Brøndby og Tåstrup.
I begyndelsen af 2019 afholdt det tværsektorielle team den årlige kvalitetsudviklingsdag med sparring på tværs af plan- og
ressortområder samt faglige oplæg.

PraksisNyt
PraksisNyt udkom i alt 30
gange i 2019, inklusive
I Syd deltog 38 læger i praksisdagen i sep-

alle ekstra udsendelser.

tember. Der var oplæg om geronto-psykiatri,

PraksisNyt har i alt 2.544

klinisk biokemi, nyt beslutningsstøtteværk-

abonnenter, og man kan

tøj ved abort og infektionsmedicin.

tilmelde sig på sundhed.
dk. I gennemsnit

Forårsudgaven af Store RH Dag blev afholdt

åbner 42% (1.068) af alle

i maj 2019, hvor 35 læger deltog. Temaet

abonnenterne e-mailen

var gravide og børn. Der var oplæg om

med PraksisNyt, som

hospitalspræsten, infertilitet hos mænd,

de modtager. I alt 57%

CTG i hjemmet, børnekirurgi, genom-analyse

(1.450) af abonnenter-

af akut, syge børn, væksthæmmede børn og

ne åbner e-mailen på mobile enheder som

sårbare gravide. Dagen blev evalueret, og

fx telefoner og tablets. I 2019 kom der 159

der var en meget høj tilfredshed.

nye abonnenter til.
11
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Decentral Gruppebaseret
Efteruddannelse (DGE)

organisering og struktur var 4,6 (range 4,2 til

I KAP-H er antallet af aktive læger i

4,8 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst).

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

Medianvurdering af grupper, møder, udbytte,

(DGE-ordningen) svagt stigende. I 2019 var

Arrangementer

der i alt 187 efteruddannelses- og supervisi-

DGE afholdt møde for nynedsatte i februar

onsgrupper, og 775 læger (242 mænd og 533

2019 med 33 deltagere. De blev informeret

kvinder) var aktivt med i mindst en af dem.

om tilbud til hjælp i dagligdagen, KAP-H,
sundhed.dk, afregning og efteruddannelse.

I 2019 afholdt de 187 grupper i alt 972
møder, i snit 5,2 møder pr. gruppe pr. år,

DGE stod også for den årlige KAP-H konsu-

med en fremmødeprocent på 89%. Fordelt

lentdag i maj med 60 deltagere. Der blev talt

på DGE-grupper, junior-grupper (JUN) og

om VIA-profilen, præferencer i arbejdslivet,

supervisionsgrupper (SUP):

og statements for optimering af KAP-H
konsulentarbejde.

101 DGE-grupper: 440 møder, i snit 4,4
møder pr. år, med en fremmødeprocent

Minigruppeledertræf foregik i maj 2019 med

på 87%

32 deltagere og temaet var metakognitiv

10 JUN-grupper: 62 møder, i snit 6,2 møder

terapi. Der var også afprøvning af nogle af

pr. år, med en fremmødeprocent på 90%

de øvelser, som bruges i terapiformen.

76 SUP-grupper: 470 møder, i snit 6,2
møder pr. år, med en fremmødeprocent

Årets første KAP-H teamansvarligdag

på 90%.

var i juni 2019. Her var 24 deltagere, som

12
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arbejdede videre med VIA-profilerne og
statements fra konsulentdagen. Der blev
også set på samarbejdsmuligheder i forhold
til fx udviklingen af en multimorbiditetskonsulentfunktion.
I oktober 2019 var der tre dages gruppeledertræf med 30 deltagere og tema om
arbejdsglæde både som klinikejer og som
gruppeleder.
Efteruddannelsesvejlederne deltog også på
det årlige nationale Vejledertræf i september 2019, afholdt af Region Syddanmark.
Fokus var på erfaringsudveksling, inspiration samt DGE-ordningens plads under den
kommende OK21.
I oktober 2019 var der intern efteruddannelse i vejledergruppen med fokus på
retoriske redskaber, kropssprog, publikum
og effektive budskaber.

Andet
I 2019 deltog DGE-koordinatoren i møder
Årets anden KAP-H teamansvarligdag

med KAP-H koordinatorteamet en gang i

foregik i december 2019. Der var 22

kvartalet, den nationale gruppe for koor-

deltagere. Efteruddannelsesvejlederne var

dinering af efteruddannelse under PLO-E,

tovholdere og facilitatorer. Programmet bød

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget

på drøftelse af vision, mission, strategiske

(KEU), PBSGL-projektgruppen (Practice

mål og konkrete indsatser for KAP-H indtil

Based Small Group Learning), LUP-kurset

2024. Der blev også diskuteret et nationalt

(Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis)

træf og multisygdomsindsatser.

samt udvalg til udvælgelse af nye temaer

Efteruddannelse af vejlederne

inden for den systematiske efteruddannelse.

Efteruddannelsesvejlederne tog på Nordisk

I 2019 gik Practice-Based Small Group Lear-

Kongres for Almen Medicin i Aalborg i juni

ning (PBSGL) fra at være et projekt i Region

2019. Fokus var på kerneværdier i almen

Hovedstaden til at være et etableret tilbud i

praksis, multimorbiditet, etiske aspekter

hele landet. To nye moduler om henholdsvis

ved brug af data, personcentreret medicin

diabetes og antibiotika er kommet til, og

samt praktiserende lægers og medarbejde-

PBSGL-facilitatorer i hele landet er blevet

res arbejdsglæde.

uddannede.
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Årskursus i ledelse og
udvikling i praksis

Efter klyngemødet er der mulighed for et

Årskursus i ledelse og udvikling for

nyligt har haft besøg af en medicinkonsulent.

praksisbesøg i de klinikker, som ikke for

2019/2020 havde 23 deltagere. Kurset ledes
og drives af efteruddannelseskoordinatoren

Konsulenterne har i 2019 deltaget ved 24

med bistand fra KAP-H’s sekretariat. Arbej-

klyngebesøg og 66 praksisbesøg.

det fokuserer på at forbedre klinikledelsen
og egne kompetencer ift. udviklingspro-

Materialer

jekter i praksis. Årskurset er fortsat et

I foråret 2019 har medicinteamet udarbejdet

populært tilbud, og alle pladser er allerede

fem klyngepakker til brug ved klyngebesøg.

fuldt tegnet i 2020/2021.

I efteråret udviklede teamet yderligere to
klyngepakker på baggrund af en efterspørgsel. De syv klyngepakker, som medicinteamet udbyder er:
1. Kan antallet af præparater hos polyfarmacipatienter i din klinik reduceres?
2. Kan vi blive bedre til at behandle børn med
øjenbetændelse?
3. Kan vi blive bedre til at behandle type
2-diabetespatienter med hjertekarsygdom?
4. Medicinsk behandling af KOL – kan udred-

Medicin
KAP-H’s medicinteam fremmer rationel
farmakoterapi ved at sikre kvalitet og
effektiv anvendelse af ressourcerne på
medicinområdet til gavn for patienterne.
Teamet fokuserer også på at udnytte po-

ning og behandling forbedres?
5. Kan forbruget af opioider i din klinik blive
mindre?
6. Kan forbruget af psykofarmaka til ældre i
din klinik sættes ned?
7. Kan vi blive bedre til at behandle ældre
med urinvejsinfektion?

tentialet for en mere sammenhængende og
fokuseret medicinindsats for almen praksis.

Klynge og praksisbesøg
Konkret tager medicinteamet både på
praksisbesøg og klyngebesøg.
På klyngebesøgene medbringer og
gennemgår konsulenterne forbrugsdata
med udgangspunkt i klinikkernes egne
ordinationsmønstre. Herefter får klyngens
medlemmer god tid til at diskutere data;
er forbruget i orden? Ønskes forbruget
ændret? Er der noget, de vil arbejde videre
med?
14
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Af andre materialer til praksis kan nævnes

Teamansvarlig har deltaget i Steno Diabetes

den nye Smerteguide, som er udarbejdet

Center Copenhagens (SDCC) arbejde med

i fællesskab mellem de fem regioner og

PBSGL-modul og e-learning for Type

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i

2-diabetes, hvor der er forsøgt sikret, at

Sundhedsstyrelsen samt opdatering af den

Basislistens anbefalinger er gældende.

regionale antibiotikavejledning.
Medicinteamet har et tæt samarbejde med
Endvidere har 2019 rummet forslag til et

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev

fælles projekt om urinvejsinfektion på

Hospital. Samarbejdet har vist, at de ved

baggrund af Medicinrådets behandlingsvej-

besøg på de enkelte plejehjem i udvalgte

ledning. Resultatet bliver en fælles folder,

kommuner kan nedbringe undersøgelser

der skal distribueres til de praktiserende

for urinvejsinfektioner og forbruget af

læger i 2020.

antibiotika for dette.

Flere klynger har arbejdet med emnet
”antibiotika ved øjenbetændelse”, og nyt materiale er under udarbejdelse til både almen
praksis og udvalgte børneinstitutioner.

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

Arrangementer

Medicinteamet har fortsat et tæt samarbej-

Medicinteamet har desuden medvirket

de med Medicinfunktionen på Klinisk Far-

på roadshows i Planområde Syd om KOL

makologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

og diabetes, samt afholdt temamøde om

Driftsopgaver omhandler bl.a. opdatering

demens og antipsykotika i samarbejde med

af basislistetekster, hvor især diabetes er

Styrelsen for Patientsikkerhed.

grundigt revideret med tydelig angivelse
af 2.-4. valgs antidiabetika. Og at Semglee

Medicinteamet deltog også med to præ-

nu er billigste insulin, og ved skift til dette

sentationer i Quality Lounge på Nordisk

i Region Hovedstaden kan der spares en

Kongres i Aalborg.

del penge i primærsektoren. Dette arbejde
er også præsenteret på DSAM´s årsmøde i

Samarbejdet med Afdeling for Klinisk Mikro-

oktober 2019.

biologi, Herlev Hospital har givet inspiration
15
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til et fælles projekt a la roadshow for både

Teamet har udviklet og afprøvet ”Det inter-

plejehjemspersonale og plejehjemslæger

aktive klyngemøde”, og der er udviklet et

i planområderne Midt og Nord. Derfor har

kursus for praksispersonale om OK-emner,

teamet deltaget i et ”pilottestmøde” og er

som afholdes i marts 2020.

samtidig ved at udarbejde en ansøgning til
KEU i 2020.

Den Danske Kvalitetsmodel/
akkrediteringsunderstøttelse

Der er i stigende grad fokus på multisygdom.

I 2019 har indsatsen bestået i at følge op på

Dette hænger næsten altid sammen med

de praksis, som ikke blev akkrediteret i peri-

polyfarmaci, hvorfor medicinteamets

oden 2016-18. Der var mulighed for at vælge

ansvarlige læge og en sekretariatskonsulent

mellem en model 1 eller 2 inden juli 2019.

i et for-projekt prøver at få inspiration til,

Model 1 var at blive akkrediteret i henhold

hvordan KAP-H kan arbejde videre med

til standarderne fra Institut for Kvalitet og

dette område.

Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), og
det var muligt at få konsulenthjælp til den

I 2019 har der endvidere været deltagelse

enkelte klinik forud for et surveyorbesøg.

i regionale og nationale fora på området

Model 2 var at få et besøg af en kvalitets-

ligesom der er samarbejdet med IRF om

konsulent, som herefter afrapporterede på

programforslag til IRFs årsmøde i april 2020

10 udvalgte punkter. Teamet foretog nød-

med fokus på multisygdom.

vendig telefonkontakt, besøg og opfølgning
af den enkelte klinik.

Organisering

Møder

Organiseringsteamet i KAP-H støtter organi-

I 2019 har organiseringsteamet afholdt

sationen og udviklingen i den enkelte klinik.

internat i marts og medvirket ved dagen

Teamet har en tilknytning til områderne

for nynedsatte læger i februar. Teamet har

12

patientsikkerhed, it og data og er særlig

Praksisbesøg hos
nynedsatte

12
Klyngebesøg

aktivt i forhold til klyngeunderstøttelsen (se afsnittet om
kvalitetsklynger). Den

også afholdt en workshop i september om
udvikling i egen klinik. Det er et projekt med
en bevilling fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Danske Kvalitetsmodel
(DDKM) og akkrediteringsunderstøttelsen

Patientsikkerhed

hører også under

Det overordnede formål er at styrke pa-

teamet.

tientsikkerhedskulturen i almen praksis ved

Klynge og
praksisbesøg
I 2019 leverede
organiseringsteamet 18
praksisbesøg vedr. organise-

at øge de praktiserende lægers viden om
og opmærksomhed på patientsikkerhed i
egen praksis samt ved at bidrage til analyse
og implementering af løsninger, der øger
patientsikkerheden i sektorovergange og i
den enkelte klinik.

ring i klinikken, herunder hjælp til

konflikthåndtering. Dertil kom 12 praksisbe-

I 2019 har patientsikkerhedskonsulenten

søg hos nynedsatte og 12 klyngebesøg.

fortsat samarbejdet med Enhed for
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Patientjura og Patientsikkerhed (EPP i

It og data

Center for Sundhed) med henblik på at

Det overordnede formål med it- og data-om-

vurdere de UTH’er, der kommer fra almen

rådet er, at konsulenten bidrager til at skabe

praksis samt med at udlede relevante

bedre sammenhæng mellem Regionens,

temaer og handleplaner ud fra disse. Infor-

kommunernes og almen praksis’ it-indsatser

mationerne herfra formidles via månedens

for bedre kvalitet og sammenhængskraft på

UTH i PraksisNyt til kollegerne i praksis.

tværs af sektorerne. Således at it og data

Patientsikkerhedskonsulenten har arbejdet

understøtter patientbehandlingen i det

tæt sammen med organiseringsteamet for

samlede sundhedsvæsen.

at sikre, at patientsikkerhed indgår som et
fast element hos de udgående konsulenter,

It- og datakonsulenten har fortsat det gode

der rådgiver om organisering i praksis.

samarbejde med Regionens datakonsulenter
med vurdering af og løsning på udfordringer

I forbindelse med arbejdet med at vurdere

både ude lokalt i praksis men også på tværs

UTH’erne hjælper konsulenten også EPP

af sektorerne.

med vurdering af tværsektorielle kerneårsagsanalyser og indgår i disse ved behov.

It- og datakonsulenten har været fast

Desuden hjælper konsulenten også EPP

repræsenteret i Sundheds IT-gruppen, hvor

med sparring på udformning af materiale

der er et godt samarbejde med Regionen og

til praksis. Herudover deltager konsulenten

kommunerne. Deltagelsen her giver et godt

i forskellige patientsikkerhedsfora, som

indblik i hvilke planer, der ligger inden for

efterspørger almen praksis’ perspektiver på

sundheds it og mulighed for indflydelse på

patientsikkerhed.

disse. Gruppen er nedlagt med udgangen
af 2019 men forventes at genopstå i andre

Månedens UTH blev udgivet i alt
ni gange i 2019. Emnerne var:
December 2019 - Methotrexat
November 2019 - Kræftmistanke ved
billeddiagnostik

rammer. Konsulenten deltager også i
arbejdsgruppen omkring FMK. Herudover bidrager konsulenten generelt til at afhjælpe
it-problemer både for enkelte praktiserende
læger men også gennem rådgivning i mere
generelle sager.

Oktober 2019 - Marevan interaktioner

Konsulenten har et fast samarbejde med

August 2019 - Manglende ajourføring

organiseringsteamet vedrørende sparring

og apoteket
Juni 2019 - Transkønnede og om
månedens UTH
Maj 2019 - Tilgængelighed i praksis
April 2019 - Besvimelse i forbindelse
med lungefunktionsundersøgelse, LFU
Marts 2019 - Udfordringer i patientidentifikationen
Februar 2019 - Cave i FMK

og udvikling af organiseringsteamets tilbud,
herunder specielt ”Det interaktive klyngemøde”, hvor information om it og data kan
formidles videre til relevante kolleger, som
har en bred kontakt ud i praksis.
It- og datakonsulenten har sammen med
Regionens datakonsulenter også fulgt
implementeringen af den nye epikrisestandard med farvemarkering af opfølgningsforpligtigelse.
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Store Praksisdag
Den regionale uddannelsesdag for læger

patient og læge”. Foruden fælles start- og

og praksispersonale, Store Praksisdag, løb

slutsession med key-notes om henholdsvis

som vanligt af stablen i januar 2019. Dagen

værdier og projektet ”Sociolancen” var der i

har været afholdt siden 2011 og har dermed

alt 24 parallelsessioner fordelt på tre blokke.

efterhånden forankret sig som en fast

I 2019 var dagen igen fuldt booket med mere

og samlende del af året i almen praksis i

end 400 deltagere.

Region Hovedstaden. Dagen tilrettelægges
af en projektgruppe med sekretariatsbi-

Deltagernes vurdering af sessionernes form

stand fra KAP-H og afholdes med støtte fra

og indhold var 4,7 på en skala fra 1-5, (hvor 5

Fonden for Almen Praksis. Temaet i 2019 var

er bedst).

”Hvad er meningen? Hvad giver mening for

Store Praksisdag 2019
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Solidt og stærkt samarbejde
som gør en forskel
Bornholmske læger mødes for at tale om cases og rigtige personer og ikke mindst om,
hvordan samarbejdet konkret kan styrkes til gavn for øens patienter. På tværs af sektorer.
Det er et skoleeksempel på samarbejde i praksis, men det kommer ikke af sig selv.

Som nyudnævnt hospitalsdirektør på

set alle takkede ja til invitationen. Så i 2019

Bornholms Hospital inviterede Annemarie

blev der startet to erfa-grupper op med

Hellebek formanden for PLO Bornholm og

deltagelse af ca. 20 læger i hver gruppe. Alle

HPK-konsulent, Rikke Hjorth Westh til en

sektorer er repræsenteret: Speciallæger i

kop kaffe. De havde en åben snak og fandt

almen praksis, overlæge på hospitalet og

hurtigt fælles fodslag. Rikke fortæller, at

privat praktiserende speciallæger samt den

Annemarie havde et godt blik til almen

kommunale praksiskonsulent. Erfa-møderne

praksis, da hun selv er gift med en praktise-

afholdes på skift i speciallægepraksis i et

rende læge.

lægehus eller på hospitalet.

Ideen om at samle alle speciallægerne på

”Emnerne for møderne bestemmer grup-

øen i en fælles gruppe opstod. Og der var

perne selv. Oftest er det med afsæt i, hvad

ikke lang vej fra ide til handling. Der blev

mødeholderen/værten ønsker belyst eller i

dannet to lægegrupper på tværs, da stort

en case,” forklarer Rikke Hjorth Westh.
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”Alle er enige om, at grupperne er meget
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har mange multisyge ældre, 8% med type

givende, fordi alle søjler er repræsenteret,”

2-diabetes, patienter med KOL, nyresvigt

tilføjer Rikke.

og rygproblemer. Samtidig er det også

Bornholm med særlige udfordringer

begrænset hvor mange specialer, der er
på Bornholms Hospital, så mange bliver

Praktiserende læge i Allinge, formand for

behandlet på regionens øvrige sygehuse. Så

PLO Bornholm, HPK-konsulent for KAP-H,

vi har brug for, at vi arbejder tæt sammen,

formand for Bornholms Lægelaug, tidligere

så patienterne ikke falder mellem to eller

praksiskonsulent er bare nogle af de titler,

flere søjler,” uddyber Rikke.

som Rikke Hjorth Westh kan sætte på sit
visitkort. Privat er hun gift med John og mor
til tre drenge, hvoraf to er blevet ”hjernevasket” til at følge i hendes sundhedsspor,
som hun grinende fortæller.

Styrket samarbejde gør
en kæmpe forskel
”En af de umiddelbare fordele ved, at vi
har lavet en fast mødestruktur, er, at vi er
kommet til at kende hinanden bedre. Det

Bornholmeren læste medicin i Odense og

er blevet meget nemmere, for nu jeg har

var i turnus i Hillerød. Da hun blev tilbudt en

et ansigt på min kollega på hospitalet. Og

blokstilling på Bornholm, der skræddersyet

nu kan jeg fx bare ringe til bagvagten, hvis

til hende, kunne hun ikke kunne sige nej.

der er noget, jeg er i tvivl om, ikke forstår

Så bornholmeren vendte hjem sammen

eller vil have tjekket. Og på den måde kan

med familien. I 2005 købte hun sig ind i

vi undgå misforståelser og ikke forvirre

Allinge Lægehus, som hun i dag driver med

patienten yderligere,” forklarer Rikke Hjorth

kompagnonerne Mette Winther Myhre og

Westh.

Line Andersen, der også er hjemvendte
bornholmere.

”Det er blevet sværere at bevare sine
fordomme over for kollegerne i en anden

Man har ikke talt længe med hende, før man

sektor, fordi vi har fået større indblik i

tænker: Hvordan når hun det hele?

hinandens arbejde og dermed bedre forståelse. Fx har vi set på problematikker ved

”Vi er jo ikke så mange herovre, så nogen

kræft hos børn, akutsamarbejdet, MR-hen-

skal gøre det. Og det er blevet meget

visninger, epikriser, PPR og utilpassede børn

nemmere, efter børnene er blevet voksne,”

i skolen osv.”

forklarer lægen med de mange kasketter.
”Udover erfa-møderne afholdes to årlige
Især rekrutteringsudfordringen er stor. Det

fællesmøder for alle erhvervsaktive læger

har været nødvendigt at oprette en praksis-

på Bornholm, og her har alle søjler taletid.

klinik på Bornholms Hospital, og pt. mangler

Mødet arrangeres af hospitalspraksiskon-

man derudover seks praktiserende læger på

sulenten og sygehusdirektøren. Ved sidste

øen ud af en flok på 30 læger. Flere har lukket

møde ændrede vi mødestrukturen lidt og

deres praksis ned uden at få den solgt.

indførte et punkt ”mød min nye kollega”,
hvor en læge introducerede en ny kollega i

”Befolkningen er relativ gammel med mange
over 60 år. Det er et lavtlønsområde. Vi

sundhedsvæsnet på Bornholm. Vi arbejdede
også med en tværsektoriel case. Derudover
20
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har vi afholdt reumatologiundervisning og

torielle samarbejde, gavner vores patienter

psykiatriundervisning for alle øens læger,”

på alle måder. Ligesom det giver os læger

fortæller formanden for PLO-Bornholm.

et fagligt boost, når vi mødes og lærer af
hinanden,” fastslår Rikke Hjorth Westh.

”Jeg er helt sikker på, at det tætte samarbejde, som vi har opnået gennem det tværsek-

Eksempel på en patienthistorie:
Case – Lise 87 år
Baggrund
Bor alene siden manden døde for seks år siden. Her blev Lise indlagt
manisk – sorgreaktion? Delir?
Afsluttet fra cardiologisk ambulatorium i 2017. Diagnose lipotymi og
systolisk mislyd.
Indlagt 24.7-25.7.2019 pga. flere episoder med pludselig taleblokering.
Samtidig fjernhed og smasken. Kommer kort efter til sig selv og kan tale
normalt og beskrive anfald i detaljer.
CT cerebrum: Stationære forkalkninger ud for højre forhorn. Stationære
hypodensiteter forenelige med leukoraraiose.
Lise udskrives , da hun gerne vil hjem så hurtigt som muligt.
Gentagne indlæggelser i somatikken og to indlæggelser på psykiatrisk
center samt div. undersøgelser over de næste to-tre måneder …
Spørgsmålene som grupperne arbejder med er:
1.

Hvornår og hvor mener I, at patienten skulle have været indlagt og udredt?

2. Kan

Bornholms Regionskommune bruges bedre i disse sygdomsforløb?

3. Kom med forslag til, hvordan vi håndterer denne type forløb i fremtiden.
4. Hvordan

kan vi i de forskellige sektorer sammen blive bedre til først

og fremmest at prioritere det mest hensigtsmæssige og mulige tilbud i
forhold til patientens behov i de svære/komplekse situationer?
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KAP-H’s økonomi 2019 var sammensat af seks finansieringskilder, som illustreret
i figuren. De regionale midler udgjorde det største bidrag. Dernæst var der de
overenskomstafsatte (OK) midler til Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE),
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og regional kvalitetsudvikling.
I 2019 udmøntede Fonden for Almen Praksis

Store Praksisdag modtog i 2019 midler fra

midler til klyngeunderstøttende aktiviteter,

Fonden for Almen Praksis og havde således

hjælp til udsatte læger og organisations- og

sin egen økonomi, men sekretariat og

ledelsesudvikling. KAP-H anvendte dog

projektledelse blev finansieret af KAP-H.

kun en mindre del af disse midler i 2019. De
eksterne midler udgjorde et meget lille

En stor del af klyngernes understøttelse

restbeløb fra tidligere.

blev finansieret af KAP-H og hertil anvendtes
regionale midler såvel som overenskomstaf-

KAP-H’s samlede finansiering

Regionale midler
OK - regional
kvalitetsenhed
OK - DGE
OK - DDKM
Eksterne midler
Udmøntede fondsmidler

satte midler og senest de udmøntede midler
fra Fonden for Almen Praksis.
En række aktiviteter i KAP-H blev finansieret
via særskilte bevillinger fra Kvalitets- og
efteruddannelsesudvalget for almen praksis
i Region Hovedstaden (KEU). Det gælder
supervisionsordningen, efteruddannelsesgruppernes rådighedsbeløb, møde for
nynedsatte læger, workshoppen ”Udvikling
i egen klinik”, gensidige praksisbesøg med
flere.

Det samlede forbrug i 2019 var på 21,7 mio.
kr., fordelt på en række hovedposter, som
er illustreret i figuren. Langt de fleste midler
anvendtes til konsulenthonorarer og indsatser inden for de hovedområder, som udgør
KAP-H’s virke: Det tværsektorielle samarbejde, medicinområdet, DGE, organisering og
ledelse, it og data samt patientsikkerhed.
Administration og drift udgjorde ca. en
fjerdedel af forbruget og dækker primært
over KAP-H’s sekretariat, økonomi, projekt-

KAP-H’s forbrug fordelt på
overordnede poster
Administration - løn
Administrationdrift
Konsulenthonorarer
Indsatser i øvrigt
Kompetenceudvikling
til konsulenter
It-understøttelse
Markedsføring
Konferencer og
uddannelse

ledelse og webmasterfunktion.
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Center for Sundhed
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2B
3400 Hillerød
Telefon
3866 5299
Mail
KAP-H@regionh.dk

Hjemmeside
www.kap-h.dk
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