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Styregruppens beretning
2020 har været et meget anderledes år for alle i KAP-H. Det har været et år, der på
grund af corona-pandemien har betydet nye udfordringer og alternative løsninger.
Med begreber som ”virtuel omstilling” og ”samarbejde på afstand” er vi alligevel
kommet langt i arbejdet med at forbedre og ikke mindst sikre den gode kvalitet i almen
praksis i Region Hovedstaden. For selvom corona har medført restriktioner og
udfordringer, har pandemien også banet vej for en ny og kreativ måde at
tænke arbejdsgange, mødepraksis og fælles indsats på.

På det strategiske plan er vi nået langt. Den

praksis i hele Region

nye 2024 strategi er blevet taget godt imod

Hovedstaden. Vi når langt

hos konsulenterne og er på mange måder

mere målrettet ud med

blevet forankret solidt i alle lag af KAP-H

vores mange indsatser end

organisationen – fra styregruppe til sekreta-

nogensinde før, og vi er allerede

riat og konsulentteams. Som ambassadører

godt på vej.

for KAP-H’s nye 2024-strategi har det været
en fornøjelse at se strategien komme ud og

I 2020 har organiseringsteamet spillet en

begynde at leve i 2020, og i styregruppen

central rolle i at støtte op om klyngebasere-

glæder vi os over, at strategien de kommen-

de aktiviteter i en tid præget af aflysninger

de år vil være med til at sætte retningen

og virtuelle mødeformer. Til trods for de

i KAP-H’s arbejde med kvalitet i almen

mange udfordringer, og med afsæt i nytænkning af arbejdsgange og standarder for

20
24

mødeafholdelse, er meget faktisk lykkedes.
I 2020 havde alene KAP-H’s organiseringskonsulenter i alt 32 klyngebesøg i proces,
hvoraf 19 reelt blev afholdt med teamets

1

Flere tilbud til enhver praksistype (fx ift. kronikerforløb,
multisygdom, polyfarmaci, rationel farmakoterapi,
tele-medicin, organisering og ledelse m.m.)

2

Styrket sammenhæng på tværs af
sektorer og bedre patientforløb

3

Større 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 alle i almen praksis

support. Medicinkonsulenterne fik mange
afbud i perioden og gennemførte i alt
otte besøg. Klyngeindsatsen fortsætter
således med at skabe positive forskelle og
forandringer i praksis og fungerer som et
vigtigt forum for diskussion, samarbejde
og forståelse almene praksis imellem. Som
yderligere tiltag har KAP-H’s klyngeteam
desuden styrket kontakten med alle klynger,
afholdt regionalt netværksmøde, udsendt
klynge-nyt m.m. I 2020 har de mange involverede i den Decentrale Gruppebaserede
Efteruddannelse (DGE) også formået at løfte
3
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en lang række vigtige opgave i en tid, hvor
sparring, supervision og efteruddannelse
måske har været mere vigtigt end nogensin-

Styregruppe

de før.

Søren Brix Christensen, PLO-Hovedstaden
(formand)

På det tværsektorielle område fortsætter

Nadja Ausker, Region Hovedstaden (formand)

KAP-H med at gøre en stor forskel for at

Lucille Rem, PLO-Hovedstaden (medlem)

forbedre sektorovergange og skabe bedre

Nanna Skovgaard, Region Hovedstaden

og mere sammenhængende patientforløb. Vi

(medlem)

har arbejdet målrettet med afviste henvis-

Astrid Hjortø, PLO-Hovedstaden (observatør)

ninger inden for psykiatrien og de somatiske
områder, og undervejs har vi skabt et godt
grundlag for et mere fokuseret og intensive-

Sekretariat

ret tværsektorielt samarbejde i 2021.

Stig Sonne-Larsen, lægefaglig koordinator
Michel Kjeldsen, lægefaglig koordinator

Der skal lyde en stor tak fra styregruppen til

Nina Kagenow-Andersen, sekretariatskonsulent

alle konsulenterne i KAP-H, KAP-H sekre-

Jeff Kirk Svane, sekretariatskonsulent

tariatet og vores gode samarbejdspartnere

Marie Krogshøj Larsen, sekretariatskonsulent

for at have udvist stor omstillingsparathed.

Frederik Brainin Jensen, sekretariatskonsulent

Vi ved, at det ikke altid har været lige nemt,

Pernille Sjørup, projektkoordinator

men vi glæder os over, at alle har leveret

Susanne Christensen, projektkoordinator

ud over al forventning. 2020 har givet os

Felix Osmark, studentermedhjælp

modgang, men sammen har vi også formået
at skabe fremgang. Nye tilbud er kommet til,
andre er blevet kvalificeret, og overordnet

Kontaktoplysninger på sekretariat
Kontaktoplysninger på konsulenter

har vi i 2020 fortsat vores gode arbejde fra
2019 og skabt positive forskelle for regionens patienter. I styregruppen hilser vi 2021
velkommen og ser frem til at fortsætte det
gode kvalitetsarbejde til gavn for patienterne i Region Hovedstaden.
Med ønsker om et godt 2021.
Nadja Ausker & Søren Brix Christensen
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Konsulenternes beretninger
Kvalitetsklynger

brevet udsendes til klyngekoordinatorer og

KAP-H’s klyngeteam er relativt nyt og fra

andre interesserede, der ønsker at modtage

juni 2020, og det har til formål at sikre

nyhedsmailen. Idéen er, at nyhedsmailen

en fast tilknyttet kontaktperson til den

udsendes hvert kvartal, men der ses også

enkelte klynge. Teamet tager udgangspunkt

på hvilket indhold, der er muligt, så det

i klyngernes efterspørgsel og er centreret

sendes, når der er relevant indhold. Sidste

om den gruppe konsulenter, der i forvejen

udsendelse var i december 2020.

har kontakt til klyngerne i hhv. medicin
og organiseringsteamet. Teamet øger
sparring og rådgivning til klyngekoordina-

Decentral Gruppebaseret
Efteruddannelse (DGE)

torer og bestyrelsesmedlemmer. Teamet

I KAP-H er antallet af aktive læger i

arbejder med muligheder for at skaffe

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

data, formidle inspiration og idéer fra en

(DGE-ordningen) fortsat svagt stigende. I

klynge til en anden, sparre ift. metoder og

2020 var der i alt 282 efteruddannelses-,

værktøjer til praktisk forbedringsarbejde

supervisionsgrupper samt juniorgrupper,

og implementering samt bistå med mødele-

og 799 læger (251 mænd og 548 kvinder) var

delse, facilitering og evt. evaluering. Teamet

aktivt med i mindst en af dem. Grupperne er

blev konsolideret i august 2020.

fordelt på 183 DGE- og supervisionsgrupper

understøttelsen af klyngerne og bistår med

samt 99 juniorgrupper. 261 læger er med i en
Udover kontakten til klyngekoordinatorer

DGE- eller juniorgruppe og en supervisions-

står klyngeteamet også for informationen

gruppe samtidigt.

på sundhed.dk, det regionale netværksmøde samt Kvartalsnyt. I 2020 blev

Gruppeaktiviteten i 2020 har været præget

netværksmødet den 2. april aflyst grundet

af COVID-19, og mange møder og aktiviteter

corona-situationen. Den 30. november 2020

i grupperne har været aflyst. Der har dog

blev det regionale netværksmøde afholdt

været opretholdt en del aktivitet, og den

via online mødeplatform.

årlige evaluering af efteruddannelses-

Tilslutningen var god,

grupperne har været præget af positive

og dagen sluttede med
breakout-rooms, hvor

tilkendegivelser.

hver klynge fik lejlig-

Arrangementer

hed til sparring med

DGE afholdt i februar 2020 møde for

deres navngivne

nynedsatte med hidtil højeste deltagerantal

kontaktperson fra

på 46 læger. De nye praktiserende læger fik

KAP-H’s klynge-

lejlighed til at hilse på hinanden samt blive

team. Nyheds-

introduceret til KAP-H, efteruddannelse,
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sundhed.dk og afregninger. På markeds-

afholdt som et

pladsen kunne de gå i direkte dialog med

endagsmøde. Dagen

forskellige samarbejdspartnere til almen

havde fokus på

praksis.

strategiske mål for
fremtidens efterud-

Det årlige minigruppeledertræf i april kunne

dannelse samt på

desværre ikke afvikles som planlagt grundet

at styrke de interne

COVID-19. Arrangementet blev aflyst, og det

samarbejdsrelationer

næste minigruppeledertræf bliver i stedet

i gruppen.

for til april 2021.

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

Andet

Derimod blev årets gruppeledertræf
afviklet den 22. oktober 2020,
men træffet blev grundet
corona-restriktioner
afholdt som et heldags-

For DGE-koordinatoren har en del møder
været aflyst dels grundet corona-pandemien og dels grundet den manglende
nye overenskomst mellem PLO og Danske
Regioner. Det har i et vist omfang sat noget

møde frem for det sæd-

af efteruddannelseskoordineringen på

vanlige flerdages-træf.

pause, om end der fortsat har været nogen

17 gruppeledere deltog

aktivitet, ligesom koordinatoren fortsat har

i programmet, som bl.a.

regelmæssig mødeaktivitet med KAP-H/

omfattede diskussion af

DGE-sekretariatet.

trivslen i DGE-grupperne
under corona-pandemien
med særligt fokus på at opretholde

DGE-området har været særligt udfordret
på it-området i 2020, hvilket har krævet

grupperne. Derudover var emnet “gruppe-

stor opmærksomhed. Det har medført

leder i det virtuelle rum” programsat, hvor

omstændige, ekstra opgaver for både

alle deltagere fik “hands-on” erfaring i at

DGE-koordinatoren, DGE-vejlederne og

indkalde og afvikle et virtuelt møde via

for nogle af efteruddannelsesgrupperne.

Zoom.

Udfordringerne er nu ved at blive løst, og

Efteruddannelse af vejlederne

2021 vil forhåbentlig ikke i lige så høj grad
blive præget af it-udfordringer.

Efteruddannelsesvejlederne var i september
2020 værter for det årlige nationale

I 2019 gik Practice-Based Small Group

vejledertræf. Vejledere fra hele landet samt

Learning (PBSGL) fra at være et projekt i

PLO-Efteruddannelse var derfor samlet

Region Hovedstaden til at være et etableret

på Bornholm. Træffet fokuserede på den

tilbud i hele landet. PBSGL ligger nu helt i

mundtlige formidling og teknikker, og DGE’s

PLO-E regi, men vejlederne i KAP-H er stadig

rolle i den fremtidige efteruddannelse både

involveret i projektet, blandt andet med at

nationalt og regionalt.

skrive nye moduler. I 2020 udkom der tre
moduler - hjerteinsufficiens, spiseforstyr-

Intern efteruddannelse i vejledergruppen

relser og blødningsforstyrrelser. Fremad-

i form af årets visionstræf fandt sted i

rettet har man besluttet, at PBSGL-moduler

november 2020, og blev grundet COVID-19

benævnes DGE-moduler.
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Færre fysiske møder men fuld fart
over DGE-aktiviteterne
2020 blev et mærkeligt år, hvor det kun lykkedes DGE at holde et enkelt fysisk møde.
Det betyder dog ikke, at der ikke var gang i DGE-aktiviteterne. Pandemi eller ej så
har det ikke forhindret de praktiserende læger i at efteruddanne sig. Dermed blev
efteruddannelsesvejlederne og -koordinatorens bekymring om, at grupperne ville
indstille deres aktiviteter gjort grundig til skamme.
Tekst og foto af journalist Mi Storm Jensen
”Efteruddannelsesgrupperne har næsten

synes, at det har været godt med mere ro

kørt normalt. Vi har faktisk kun oplevet

til at koncentrere sig. Og for nogle har det

en mindre nedgang på grund af Zoom,

modvirket ensomhed, at man har kunnet

som har været et redskab til at holde

fastholde et fagligt fællesskab.”

kontakt til sine kolleger. Det gælder både
efteruddannelsesgrupperne og særligt
supervisionsgrupperne,” fortæller efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær
Petersen og tilføjer:
”Og det i en tid, hvor man i perioder oplevede, at der hver aften lå nye retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen i indbakken.”
”Jeg tror, forklaringen skal findes i en kom-

”Denne gruppe redder mig fra udbrændthed
og formentlig tidlig død – i hvert fald mentalt.
Jeg er så glad for den, vi udvikler os løbende,
og det afspejler vores arbejde i gruppen.”
Fra et gruppemedlem ved årsevalueringen

”Som praktiserende læger har vi på mange

bination af mange ting. Nogle har haft mere

måder været privilegeret. Vi er gået på

tid på grund af diverse aflysninger. Nogle

arbejde, har haft masser af kontakt med
patienterne og derudover kunnet fastholde
kontakten til kolleger,” mener Hanne
Hjortkjær Petersen, der i foråret prøvede
at arbejde hjemmefra, fordi hun havde
så få patienter, som mødte fysisk frem,
og telefonkonsultationer kunne klares
hjemmefra. Hun følte ikke, at det var lutter
lagkage at sidde hjemme, så hun har en klar
fornemmelse af, hvordan det har været for
andre, der har været hjemsendt i månedsvis.
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Corona også med positiv effekt
”Vi har koncentreret os om at holde grupperne i gang. Og det er lykkedes ret godt. Vi har
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”Det er fortsat den bedste form for videreog efteruddannelse af alle. FÅR SÅ meget ud
af møderne.”

kraftigt opfordret supervisionsgrupperne
til at holde sig i gang. Under en pandemi

Fra et gruppemedlem ved årsevalueringen

er alle udfordrede, og her man god gavn af
supervisionsgruppen.

”Når denne pandemi er overstået, skal vi
sætte os ned og tænke os rigtig godt om.

”Jeg synes den måde, vi arbejder på, er
meget udbytterig, jeg lærer af de andres
udfordringer. Specielt hjælper det mig i
forhold til nogle svære udfordringer, jeg har
haft med patienter og personale.”

Der er ikke noget så vigtigt som fysiske møder – det er vi bestemt også blevet bevidste
om. Virtuelle møder sparer os dog for en
masse tid på transport, og det er godt for
både den sparsomme tid og CO2-regnskabet.
Måske vil det også i fremtiden give mening
en gang imellem at holde nogle timers

Fra et gruppemedlem ved årsevalueringen

virtuelt møde i arbejdstiden eller lige i
forlængelse heraf.”

Til gengæld lykkedes det os selv kun at
afholde et enkelt fysisk møde, et gruppe-

Har man Zoom med licens, kan man også

ledertræf, på et tidspunkt, hvor der var

sætte folk i mindre grupper, så man fx kan

en lille åbning, og alt ikke var nedlukket.

smalltalke. Der er mange muligheder, når

Mødedeltagerne kom med deres computere,

man mestrer mediet og tænker kreativt.

mens vejlederne underviste i brugen af
Zoom og i, hvordan man holder Zoom-mø-

”Jeg er blevet mest overrasket og imponeret

der. Jeg havde bestemt ikke set det komme,

over, at vi har kunnet holde gang i grup-

at vi skulle undervise i Zoom,” understreger

perne, der er enkelte, som har været mere

Hanne Hjortkjær Petersen.

udfordrede. Stor cadeux til gruppelederne
for deres arbejde med at holde gang i

DGE har lige afleveret en evalueringsrapport,

grupperne. Det er godt gået og flot, at så

og her udtrykker deltagerne stor tilfreds med

mange grupper har holdt fast. De har

aktiviteterne. For efteruddannelsesgrupper-

virkelig vist omstillingsparathed og

ne er tilfredsheden i gennemsnit 4,7 på en

holdt et højt fagligt niveau,” siger

skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Læs mere her.

Hanne Hjortkjær Petersen.

”På en eller anden måde er vores kerne-

”Vores forventning er, at vi fort-

ydelse blevet utrolig tydelig, som er at

sætter med virtuelle møder, men

understøtte grupperne. Vi holder normalt

vi håber også, at vi stille og roligt

møder for gruppelederne, som kan inspirere

vender tilbage til almindelig aktivitet.

til nye mødeformer – nu også virtuelt. Vores

Personligt glæder jeg mig til,

kernefunktion er at understøtte grupperne.

at vi igen kan mødes til

Det har bestemt vist sit værd i dette

fysiske møder,” fastslår

mærkelige år, at vi har sådanne kollegiale

uddannelseskoordina-

og faglige grupper,” fastslår efteruddannel-

tor Hanne Hjortkjær

seskoordinatoren.

Petersen.
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Årskursus i ledelse og
udvikling i praksis

er noget, de vil arbejde

Årskursus i ledelse og udvikling for

mødet er der mulighed

2020/2021 var med 24 deltagere fuldt

for et praksisbesøg, hvor

tegnet. Kurset blev for første gang drevet

der sammen med en

af konsulenter fra organiseringsteamet - og

medicinkonsulent kan gås

som i tidligere år med bistand fra KAP-H
sekretariatet. Kurset zoomer ind på

Årskursus

videre med. Efter klynge-

i dybden med klinikkens egne
data.

forbedring af klinikledelsen og
de nødvendige kompetencer i
forhold til udvikling i praksis.

var med

deltagere
fuldt tegnet

Medicinkonsulenterne har i 2020 desværre
fået aflyst mange både klynge- og prak-

Grundet corona blev flere

sisbesøg pga. corona. De har dog arbejdet

kursusgange omlagt til

på, at alle de eksisterende klyngepakker er

et virtuelt format, hvilket

opdaterede og kan tilbydes virtuelt, ligesom

krævede sit af kursusleder,

praksisbesøg tilbydes virtuelt. Konsulenter-

underviser og kursist. Men

ne har deltaget ved 10 klyngebesøg og været

resultatet blev godt og med

på 51 praksisbesøg.

fine evalueringer. Årskurset
for 2021 er udskudt til efteråret
for at sikre mulighed for fysisk

fremmøde, og kurset er også allerede
fuldt booket.

I 2020 er der i samarbejde med en pædiater
fra Herlev Hospital blevet udviklet endnu en
klyngepakke om astma hos børn og
unge. Medicinteamet udbyder nu
følgende klyngepakker:

Medicin
KAP-H’s medicinteam arbejder for at

1.

Kan antallet af præpa-

fremme rationel farmakoterapi ved at

rater hos polyfarma-

sikre kvalitet og effektiv anvendelse af

cipatienter i din klinik

ressourcerne på medicinområdet til gavn

reduceres?

for patienterne. Teamet fokuserer også på

2. Kan

behandle børn med øjenbetændelse?

at udnytte potentialet for en mere sammenhængende og fokuseret medicinindsats for

3. Kan

Konkret tager medicinteamet både på

4. Medicinsk
5. Kan

Herefter får klyngens medlemmer god tid til
at diskutere data i forhold til, om forbruget
er i orden, om det ønskes ændret og om der

forbruget af opioider i din klinik blive

mindre?
6. Kan

forbruget af psykofarmaka til ældre i

din klinik sættes ned?

lenterne forbrugsdata med udgangspunkt
i klinikkernes egne ordinationsmønstre.

behandling af KOL – kan udred-

ning og behandling forbedres?

praksisbesøg og klyngebesøg. På klyngebesøgene medbringer og gennemgår konsu-

vi blive bedre til at behandle type

2-diabetespatienter med hjertekarsygdom?

almen praksis og hospitaler.

Klynge- og praksisbesøg

vi blive bedre til at

7.

Kan vi blive bedre til at behandle ældre
med urinvejsinfektion?

8. Astma

hos børn og unge” i samarbejde med

pædiater fra Herlev.
9

Konsulenternes beretninger

Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

rn har

Når dit ba

delse …

øjenbetæn

tion
Svær infek dit barn

Kontakt egen

ig.
ikke nødvend
n.
Lægekontakt
me i institutio
gerne kom
Dit barn må
ikke
ptomerne
, hvis sym
uge.
Kontakt læge
i løbet af en
er svundet

OBS

le

at behand
Behandling
nødvendigt
Det er ikke ika.
med antibiot

Husk hyppig
håndvask!

g
og grundi

r
tution efte
komme i insti er tydelig
der
Dit barn må
andling, og
2 dages beh ptomerne.
sym
bedring af
tikaBehandling
ng til antibio
tager stilli
Egen læge
behandling.

1 teske

1 liter

Når dit ba
øjenbetæ rn har
ndelse …
I
p-h.dk
.dk www.ka

kap-h@regionh

begge tilfæ

lde

Vask øjnene
indefra og
med vat vædet
ud
i afkølet,
kogt vand
tilsat salt.

Husk hyppig
og grundi
g
håndvask!

Maj 2020

kap-h@regionh

.dk www.k
ap-h.dk

1 liter

logisk Afdeling på Bispebjerg Hospital (KLFA).

Institution

Svær infe

ktion

I sjældne
tilfælde kan
dit barn have
Symptomer
en svær øjenbe
Tit er det
tændelse.
kun det ene
er hævet
øje, der er
med
betændelse
i øjet er meget pus og kan være
følsomt overfoi. Øjet gør ondt,
rødt.
r lys. Det
OBS
hvide
Kontakt egen
læge.
Dit barn må
komme i
institution
og der er
tydelig bedrin
efter 2 dages
g af sympto
behandling,
Behandling
merne.
Egen læge
tager stilling
til antibio
tikabehandling
.

ionh.dk

1 teske

Teamet samarbejder med Klinisk Farmako-

Kontakt
egen læge

• design@reg

g håndvask!

og grundi

1 liter

RegionH Design

Husk hyppig

1 teske

• 20361 •

fælde
I begge tilfra og ud med vat vædet i
ne inde
Vask øjne vand tilsat salt.
afkølet, kogt

dig.
OBS
ikke nødven institution.
en uge.
i
t i løbet af
Lægekontakt
gerne komme
ikke er svunde
Dit barn må hvis symptomerne
Kontakt læge,
tika.
le med antibio
Behandling
at behand
nødvendigt
Det er ikke

læge.

onh.dk

OBS

else er milde
øjenbetænd
tilfælde af
Langt de flestesig selv.
af
og går over
kun lidt røde.
Øjnene er
efter søvn.
Symptomer
forkølet.
i øjnene især
Gule klatter påvirket, men kan være
ikke
Barnet er

indefra
Vask øjnene
i afkølet,
med vat vædet salt.
tilsat
kogt vand

• design@regi

.
er
Symptom øjnene især efter søvn
er i
. Barnet er .
Gule klatt
ølet
kun lidt røde
Øjnene er , men kan være fork
ikke påvirket

tion

Mild infek

lde
I begge tilfæog ud

RegionH Design

er
øje, der er
Symptom
kun det ene ondt, er hævet
Tit er det
for
i. Øjet gør
betændelse
følsomt over
kan være
.
med pus og i øjet er meget rødt
e
lys. Det hvid

Ikke
antibiotika
Institution

• 20361 •

tilfælde kan
I sjældne r øjenbetændelse.
have en svæ

af
te tilfælde
Langt de fleselse er milde og
øjenbetænd selv.
sig
går over af

og problemerne vedr. lægemidler i restordre.
rn har
Når dit ba delse …
øjenbetæn

Maj 2020

tion

Mild infek

af lægemiddelanbefalinger i de to sektorer

Kontakt
egen læge
Institution

Ikke
antibiotika
Institution

nh.dk
kap-h@regio
k
www.kap-h.d

Andre aktiviteter

Lægefaglig teamansvarlig har deltaget i
sparring omkring et projekt på KLFA ”Causes
of discrepancies between prescriptions
listed in electronic prescribing systems and
patients’ actual use of medications”. Artikel
forventes publiceret i 2021.

På baggrund af at flere klynger har arbejdet
med behandling af børn med øjenbetæn-

Medicinteamet har fortsat et tæt samarbejde

delse, har medicinteamet i samarbejde med

med Medicinfunktionen på Klinisk Farma-

en enkelt klynge udarbejdet materiale til

kologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

institutioner og almen praksis. Materialet

Driftsopgaver omhandler bl.a. opdatering

består af en plakat og postkort, som skal

af basislistetekster, hvor især diabetes er

distribueresi den enkelte klynges område

grundigt revideret med tydelig angivelse af

mhp. at måle, om det kan påvirke forbruget

2.- 4. valgs antidiabetika i overensstemmelse

af antibiotika. Efterfølgende skal materialet

med Sundhedsstyrelsen/IRF.

udbredes til hele regionen. Pga. corona er
udrulning af projektet udskudt til efteråret

I samarbejde med Medicinfunk-

2021.

tionen har teamet udarbejdet en
fælles folder om diagnosticering

I 2020 har teamet arbejdet for at belyse om-

og behandling af urinvejsinfektion

rådet omkring multisygdom og polyfarmaci

på baggrund af Medicinrådets

mhp. at skabe nye tiltag i KAP-H, bl.a. med

behandlingsvejledning. Folderen findes

deltagelse i flere netværksmøder, dialog

på sundhed.dk og kan rekvireres hos

med forskere og praktikere på området

Medicinfunktionen.

og afdækning af allerede igangværende
initiativer. Arbejdet pågår fortsat.

Medicinteamet har desuden et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Mikrobiologi,

Teamet arbejder tæt sammen med UTH i

Herlev Hospital. Tidligere artikler har vist,

KAP-H, da der ofte er medicinrelaterede

at besøg af hygiejnesygeplejerske og

problemer i mange UTH. Herudover deltager

mikrobiolog på de enkelte plejehjem i

teamet i revision af IRF´s Seponeringsliste

udvalgte kommuner kan nedbringe antallet

og i udviklingen af Ordiprax+.

af unødvendige undersøgelser for urinvejsinfektioner og forbruget af antibiotika.

Strategiske samarbejder

Vi har i fællesskab søgt og fået bevilget

Ved løbende deltagelse i fagudvalgsmøder

KEU-midler til et fælles projekt i Midt og

og møder i Den Regionale Lægemiddelkomité

Nord de næste to år. Projektet ventes at gå i

(RLK) sikres en høj grad af overensstemmelse

gang foråret 2021.
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Organiseringsteamet står klar til at
rykke ud og hjælpe praksis i gang
Klar organisation og struktur er vigtige parametre for en god begyndelse for en
nynedsat praksis, og det er samtidig også forudsætning for, at en praksis kan styres
godt igennem alle de mange forandringer, som fx corona-året gav. Konsulenterne i
organiseringsteamet har selv prøvet at stå med udfordringerne og kender til faldgruberne,
når man står som nynedsat kompagnon, leder og læge og samtidig skal have både
praksis, arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Det kan være en ordentlig mundfuld.
Organiseringsteamet står derfor klar til at rykke ud med gode råd til organisering og
udvikling af klinikken med sigte på god patientbehandling, glade medarbejdere og et godt
lederteam.
Tekst og foto af journalist Mi Storm Jensen
”Den helt store udfordring i 2020 har for

er blevet bedre, mens de, der var knap så

os i organiseringsteamet været at holde

velfungerende, har vist sprækker. Der er

gang i klyngerne. Teamet har derfor bevidst

nogle, som i forvejen var presset hårdt, og

satset på at yde klyngekoordinatorerne den

de har naturligvis ikke haft overskud.

fornødne hjælp og service,” understreger
Mads Crandal, der er konsulent i organise-

Det hurtige Zoom-møde har været en stor

ringsteamet og intern konsulent i KAP-H.

succes. Et link, som man bare kan klikke på,

Mads Crandals kender KAP-H som sin egen

og så er der støtte og kollegialt fællesskab i

bukselomme, da han har været tilknyttet

en travl hverdag med ligesindede, som står

siden 2010.

med de samme udfordringer.

”Klyngerne var næsten lige kommet op

”På nogle måder synes jeg, at man kommer

at køre, og så kom corona. BANG. Så gik

lidt tættere på hinanden, fordi man kommer

næsten al energien ud. Vi har prioriteret at

hjem i folks private stuer. Fx så jeg en,

hjælpe bestyrelserne og klyngekoordinato-

der havde en guitar hængende, og nys-

rerne til at fastholde klyngemøderne som

gerrigt spurgte jeg ind til den. Pludselig

virtuelle møder. Det er fra helt lavpraktisk

opdager man en fælles interesse og en

hjælp til teknikken, til inspiration til mø-

ny side af en person, jeg har holdt mange

deformen og til at sende opmuntrings- og

møder med.”

hygge chokolade og lakrids ud til deltagerne
på vegne af klyngebestyrelsen. KAP-H
at introducere klyngerne til mødeplatfor-

Brug andres dyrkøbte
lærepenge

men, Zoom,” understreger Mads Crandal.

En af organisering-

sekretariatet har ydet en stor indsats med

steamets fornemHan vurderer, at de velfungerende klynger

meste opgaver er,
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”Måske er det et to timers møde, der kan

gratis råd og vejledning - alt lige fra indret-

skubbe processen i den rigtige retning. Det

ning af klinikken til forretningsudvikling til

kræver god forberedelse at starte en ny

at få sat ord på fælles værdier, organisering

praksis op og det kommer ikke af sig selv. En

og strukturering af praksis.

facilitator kan stille de frække spørgsmål,
fordi hun kommer udefra. Og det skader

”Den nye tendens er, at de unge opkøber

aldrig at få nogle andre øjne på – og slet

ydernumre, sætter sig sammen og laver

ikke fra nogle, som selv har stået der,”

en ny, fælles praksis. Vores opgave i

understreger han.

organiseringsteamet er at hjælpe dem godt
på vej. De skal bare spørge om hjælp. Vi
kender praksis, kommer selv derfra, og vi

Årskursus i ledelse og udvikling” (LUP) er et

kan yde støtte til det ledelsesmæssige og

tilbud, som organiseringsteamet står bag og

organisatoriske. De andre i teamet har selv

i øvrigt selv leder og underviser. Årskurset

været der,” siger Mads Crandal, der ikke er

består af seks kursusmoduller. Emnerne er:

lægeuddannet men ledelsesrådgiver.
Grundlæggende ledelse
”De unge kommer ofte med en mega god

Strategisk ledelse

energi, men de risikerer at brænde deres

Faglig ledelse

lys i begge ender, fordi de vil det hele. Vi

Personaleledelse

kan hjælpe dem med at være realistiske.

Forandringsledelse

Nogle har måske bare lige mødt hinanden,

Personlig ledelse

drukket en kop kaffe og er blevet enige om
at lave en praksis sammen, uden at vide om

Årskurset for 2021 er fuld booket, men program

de vil styre praksis efter samme værdier,”

for årskurset for 2022 er lige på trapperne.

forklarer ledelsesrådgiveren.

Case

Vi startede op over en kop kaffe
”Vores kompagniskab og opstart af Lægehuset Amager på
Amager Hospital var pænt intensivt, men virkelig sjovt,”
fortæller den ene kampagnon Anna S. Mogensen, der
sammen med Maria V. Wehl i løbet af godt to måneder
fik deres praksis op at stå.
Anna og Maria mødtes til Årsmøde i DSAM,

”Det gik virkelig stærkt med at

og over en kop kaffe, fandt de hurtigt ud af,

få etableret os. Efter at have været i gang

at der var god kemi. Begge var på jagt efter

et par måneder, kiggede vi hinanden i

en praksis. Pludselig var der ydernumre til

øjnene og spurgte os selv, hvordan vi ville

salg.

være som ledere. Marias mand, der også er
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praktiserende læge foreslog,

og vores personale er med.”

at vi tog fat i organisering-

Anna S. Mogensen

steamet. Vi var lidt skeptiske

Kompagnonerne Anna og Maria meldte sig

men fik et møde,” siger Anna S.

efterfølgende til LUP, og de lægger ikke skjul

Mogensen.

på, at det er de ret begejstrede for.

”Vi mærkede hurtigt, at det

Maria V. Wehl

”Det er givende at komme væk fra klinikken -

var nogle, som selv kendte til

og at kunne se tingene i fugleperspektiv. Og

faldgrupper, til almen praksis

at gøre det sammen med sin kompagnon. Vi

og turde stille spørgsmål samt

arbejder på et konkret projekt, som vi skal

vidste hvilke værktøjer, der

implementere og inddrage vores personale

kunne skrues op og ned på. Vi

i,” fortæller Anna.

erkendte, at vi skulle passe på hinanden,”
uddyber Anna.

”Det er super spændende at høre de andres
udfordringer. Det lærer vi også af. Vi har

”Vi blev stillet spørgsmålene: Hvad vil I

fundet sammen med et andet nynedsat par,

egentlig gerne? Hvilken måde vil I gøre det

Linda og Søren, som vi deler så meget til

på? Men vi fik konkret og håndgribelig hjælp

fælles med. Det er så godt, at vi kan lære

bl.a. til at skabe luft i den travle hverdag –

af hinanden, så vi ikke behøver at opfinde

også til at lede. En af de vigtigste opgaver

den dybe tallerken selv,” slutter Anna S.

for os er at sikre, at skibet sejler samme vej

Mogensen.

Organisering
KAP-H’s organiseringsteam har i 2020 fortsat

hvoraf 19 reelt blev afholdt med teamets

arbejdet med udviklingen af den enkelte

support. Teamet klarede i alt 24 virtuelle/

klinik gennem besøg samt arbejdet med

fysiske besøg hos nynedsatte, fem besøg i

klynger. Teamet har også gjort en særlig

DGE-grupper og 15 praksisbesøg.

indsat i forhold til arbejdet med læger uden
for klynger. Her har konsulenter fra teamet

Mange af teamets aktiviteter er med succes

kontaktet og fulgt op over for lægerne, og

blevet oversat til det virtuelle format,

der er i skrivende stund syv læger i regionen,

hvilket blandt andet har være populært for

som ikke fremgår som medlem af en klynge.

fx klyngemøder.

Ud af disse syv er to på vej ind i en klynge
og én på vej ud af praksis. Af de resterende

Team organisering lykkedes med at afholde

fire er tre allerede besøgt og godkendt. For

et heldagsmøde i november med fysisk

den sidste læges vedkommende er et besøg

fremmøde, hvor fokus var på teamets

planlagt snarest muligt.

samarbejde, opgaver og en aftalt ny, virtuel
satsning i forhold til læringen i klynge-regi.

I 2020 havde KAP-H’s organiseringskon-

Den virtuelle satsning aktualiseres i 2021 i

sulenter i alt 32 klyngebesøg i proces,

form af en række Zoom-kurser.
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Tværsektorielt samarbejde –
praksiskonsulentordningen (PKO)

digital kommunikation i det tværsektorielle

De otte praksiskoordinatorer og 38 praksis-

samarbejde, patientguidens følgegruppe,

konsulenter i PKO arbejder for patientforløb

ulige gavn af sundhedstilbud og rehabi-

af høj kvalitet i primær- og sekundær-

litering, vurdering og kategorisering af

sektoren i Region Hovedstaden og for at

sårbare gravide og småbørnsfamilier og

skabe bedre og mere sammenhængende

tværsektoriel information omkring fravalg

patientforløb. Det gør de som repræsen-

af livsforlængende behandling.

pædagogisk, psykologiske rådgivning (PPR),

tanter for almen praksis ved at samarbejde
med hospitalernes ledelse og de enkelte

Praksiskoordinatorerne har, foruden møder

afdelinger på hospitalerne i regionen. At

inden for deres respektive ressort- og

praksiskoordinatorerne og -konsulenterne er

planområder, afholdt fire praksiskoordina-

organiseret planområdevis og i ressortgrup-

tormøder, hvor indsatserne i praksiskon-

per gør, at de effektivt kan hjælpe med lokalt

sulentordningen er blevet koordineret, og

funderede såvel som mere generelle proble-

faglig sparring har været i fokus. Derudover

matikker i det tværsektorielle samarbejde.

har alle konsulenter i praksiskonsulentordningen deltaget i den årlige PKO-dag, som

Møder og fora

i 2020 fokuserede på ”de gode

Konsulenterne i PKO repræsenterer almen

historier” fra det tværsektori-

praksis i forskellige, faglige fora. I 2020

elle samarbejde, fund fra

har konsulenterne bl.a. siddet som repræ-

audit af farvemarkering

sentanter i sundhedsfaglige råd, samord-

af opfølgningsbehov

ningsudvalg i psykiatrien og somatikken, og

i epikriser, herunder

planområdebaserede patientsikkerhedsfora,

en workshop

hvor de har repræsenteret almen praksis.

omkring audit,

Derudover har konsulenterne været repræ-

der handlede om

senteret i en række arbejdsgrupper i 2020

udfordringer og

med fokus på bl.a. bedre tværsektorielt

succeser i forhold

samarbejde om unge, der viser tegn på

til auditering samt

mental mistrivsel, styrket samarbejde

formidling af fund og

mellem almen praksis og kommunernes

forslag til nye auditemner.

Konsulenterne i PKO
repræsenterede i 2020
almen praksis i:

2020

I
opdaterede
praksiskonsulenterne

forløbsbeskrivelser

Opdatering af
forløbsbeskrivelser
Mens aflysninger har fyldt en del
i konsulenternes arbejde i 2020,
har der til gengæld været god

39 sundhedsfaglige råd

mulighed for at arbejde i dybden

21 tværsektorielle arbejdsgrupper

med forløbsbeskrivelserne, som

13 samordningsudvalg i psykiatrien

tilsammen udgør de mest besøgte sider

og somatikken

på sundhed.dk. Forløbsbeskrivelserne er

5 tværsektorielle

med til at sikre patienterne en lettere vej

patientsikkerhedsfora.

imellem sektorerne ved at beskrive, hvad

nye
forløbsbeskrivelser
udkom
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henvisende læge kan lave af undersøgelser

Status fra ressortområderne

før en henvisning sendes, hvad der sker på

Psykiatri

hospitalet, og hvad der kan forventes at

Psykiatriressortet har haft særligt fokus

være af opfølgning efterfølgende. Fund fra

på udfordringerne omkring tilbageviste

den seneste evaluering af forløbsbeskri-

henvisninger. Også udfordringer omkring

velserne i november 2020 viser, at forløbs-

manglende muligheder for at henvise

beskrivelserne anvendes ofte eller altid og

elektronisk til alkoholenheder og

af størstedelen af de almen praktiserende

misbrugscentre i kommuner samt

læger i Region Hovedstaden. Det har derfor

til børne- og ungeteams i kommu-

en høj prioritet, at de er opdaterede med

nerne, fx Pædagogisk Psykologisk

den seneste viden.

Rådgivning (PPR), og underretning

Henvendelser

har været et fokuspunkt i psykiatrikonsulenternes arbejde.

Praksiskoordinatorerne- og konsulenternes
tilknytning til hospitaler og centre muliggør,

I 2019 blev det muligt at sende elektroniske

at store såvel som små udfordringer kan

henvisninger i forbindelse med akut

drøftes og løses i tæt samarbejde med

henvisning af en patient til psykiatrien. Det

sekundærsektoren. Til trods for COVID-19

har været en prioritet i 2020 at udbrede

og begrænset mulighed for at mødes fysisk,

kendskabet til denne mulighed, da det er

beretter alle konsulenter om god og regel-

essentielt, at de almen praktiserende læger

mæssig dialog med afdelinger, centre og

får mulighed for at videregive væsentlige

direktioner. Der har bl.a. været meget dialog

patientoplysninger til hospitalerne. I sam-

omkring diverse henvendelser fra almen

arbejde med praksiskonsulenter fra Bispe-

praksis eller hospital vedr. problematikker

bjerg Hospital og Frederiksberg Hospital

og udfordringer i samarbejdet. I 2020 har

er der også skabt dialog med Center for

henvendelser og forespørgsler bl.a. adres-

Komplekse Sygdomme og CVD-psykiatrien i

seret kvaliteten af epikriser og suboptimale

forhold til at opnå større konsensus om-

henvisninger, arbejdsgange, sektorovergan-

kring hvem, der skal se hvilke patientydere,

ge, COVID-19, farvemarkeringer i epikriser,

og hvordan de kan etablere dialog internt.

FMK og medicinvalg.
Der har også løbende været deltagelse i

Audit

diverse udvalg og sundhedsfaglige råd samt

I 2020 var hensigten at gennemføre en

møder med kollegaerne på de psykiatriske

omfattende audit på en række vigtige

centre og direktionen. Diverse forløbs-

fokusområder, bl.a. kvaliteten af henvis-

beskrivelser er blevet opdateret og en ny

ninger, svangrejournaler samt årsager til

forløbsbeskrivelse vedr. angst og depressi-

tilbageviste henvisninger i både psykiatri-

on hos børn og unge er blevet udformet.

og hospitalssamarbejdet. Grundet COVID-19
har det været nødvendigt at udskyde de

Onkologi og palliation

forskellige audits til foråret 2021, hvor

De fleste møder i onkologi og palliations

praksiskoordinatorerne- og konsulenterne

ressortgruppen er blevet konverteret til

forhåbentligt kan mødes fysisk igen med

virtuelle møder. Der har overordnet været

hospitalsafdelingerne for at auditere.

god dialog året igennem med samarbejds15
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en arbejdsgruppe under det sundhedsfaglige råd for palliation.
Forløbsbeskrivelserne ”Medikamentel
palliation” og ”Palliativ terapi, henvisning til”
er opdateret. Desuden er der sat en proces
i gang angående en ny forløbsbeskrivelse
vedr. ”Akutte tilstande i onkologi”.
Demens og neurologi
I ressortgruppen for demens og neurologi
partnere. Grundet COVID-19 er arbejdet med

har man afholdt fire møder i løbet af året.

Shared Care-modellen, der bl.a. har været

Derudover har der løbende været møder

til drøftelse i det sundhedsfaglige råd for

med afdelings- og hospitalsledelserne samt

palliation, desværre blevet

møder i de sundhedsfaglige råd og Demens-

udskudt til, at man kan

rådet. Audit nåede at blev gennemført af

mødes fysisk igen i rådet.

én konsulent inden nedlukning. Ressort-

Vi håber, at der kommer

gruppen har også løbende arbejdet med at

mere udvikling af denne

opdatere forløbsbeskrivelser – særligt er

model i 2021.

der brugt meget tid på at få forløbsbeskrivelsen for demens opdateret.

Ressortgruppen har også kunnet byde
velkommen til en ny praksiskonsulent,

Laboratoriesamarbejde, klinisk mikrobiologi,

Erik Hein, der er blevet introduceret til

patologi og biokemi

sine afdelinger på Onkologisk Afdeling på

I ressortgruppen for klinisk mikrobiologi,

Rigshospitalet, Palliativ Afdeling på Bispe-

patologi og biokemi er der afholdt dels

bjerg og Diakonissestiftelsen.

fysiske og dels virtuelle møder for bl.a.
at afdække behov for mødeaktivitet,

I oktober deltog praksiskonsulent Thomas

drøfte problematikker relevante for

Gorlén i en virtuel kongres afholdt af

ressortområdet og siden i forbindelse med

European Association of Palliative Care

en henvendelse vedr. afklaring af de nye

(EAPC). Kongressen gav et stort fagligt

smearbeskrivelser.

udbytte, da de enkelte seancer kunne ses
igen og igen virtuelt, og da man derved

Pædiatri, gynækologi og dermatologi

kunne komme med til flere seancer end

Praksiskonsulenterne har pga. corona-pan-

ellers. Thomas modtog desuden Liv & Død

demien holdt kontakten med afdelingerne

Prisen fra Landsforeningen Liv & Død for

virtuelt. En ny, elektronisk svangrejournal

sit mangeårige arbejde og sin dedikerede

forberedes og en pilottest er planlagt

indsats for uhelbredeligt syge mennesker

afholdt i planområde Indre By i 2021. Prak-

og deres familier. Stort tillykke til Thomas.

siskonsulenten på Rigshospitalet deltager i
arbejdet og har bl.a. deltaget i en temagrup-

To praksiskonsulenter deltog også i works-

pe om fælles sprog for sårbare gravide, hvor

hop on ”Nonmalign palliation” arrangeret af

der er blevet udviklet et nyt dialogværktøj.
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Der har også været løbende dialog med

ring af forskellige initiativer målrettet almen

PLO-H i forbindelse med nye anbefalinger

praksis.

for kontrol efter konisatio (keglesnit).
I 2020 blev også Sammedagsscreenings-proI alt 25 nye eller opdaterede forløbs-

jektet, med nogen forsinkelse, skudt i gang

beskrivelser om pædiatri, gynæ-

i tre ud af de fem planområder. Overordnet

kologi/obstetrik og dermatologi

er medicinressortgruppen præget af stor

blev udsendt i 2020. Forløbsbe-

aktivitet, og til trods for et meget ander-

skrivelsen om hæmoglobinopatier

ledes men travlt år i PKO, er der rigtig god

har i flere år skullet opdateres.

stemning i gruppen.

Praksiskonsulenten på Herlev og
Gentofte Hospital har medvirket til, at det

Kirurgi

endelig lykkedes. Samme praksiskonsulent

I 2020 har der været særligt fokus på spe-

auditerede også henvisninger af børn til

cielt de kirurgiske afdelingers udskrivelse

COVID-19 vurdering fra almen praksis og

af opioid smertebehandling, hvor regler for

1813.

dette er blevet specificeret over for hospitalerne. I løbet af 2020 har der også været stor

Medicin

aktivitet omkring opdatering samt udvikling

Medicinressortgruppen har mødtes fire gan-

af nye forløbsbeskrivelser i ortopædkirur-

ge i 2020, hvoraf to af møderne var virtuelle.

gisk regi. Over 10 nye forløbsbeskrivelser er

Gruppen beskæftiger sig med opdatering af

udkommet i 2020 og flere nye er på vej. Man

langt størstedelen af forløbsbeskrivelser, og

har i kirurgiressortet nu valgt, at alle møder

i 2020 har det været nødvendigt at opdatere

fremadrettet skal foregå virtuelt (også efter

hovedparten af disse. Det har trods corona

corona-pandemien), idet gruppens medlem-

gået over al forventning. De forskellige

mer er spredt over hele Region Hovedstaden.

sundhedsfaglige råd har været aktive under
nedlukningen, og det er lykkedes fint med at

Bornholm

komme i mål med de fleste af de planlagte

På Bornholm har praksiskonsulenterne

opdateringer - der har sågar været overskud

deltaget i ugentlige møder i COVID-19 task

til også at lave nye forløbsbeskrivelser.

force omhandlende vaccineplanlægning.
Fællesmøderne har været afholdt med

Alle praksiskonsulenterne i gruppen sidder

skriftligt input fra alle søjler, og arbejdet

med i de forskellige sundhedsfaglige råd,

med at bruge den regionale akutbil i det

og fylder godt i programmet på møderne.

primære sundhedsvæsen er også kommet

Almen praksis bliver virkelig hørt.

ganske langt. Når samfundet åbner op
igen, skal oplæring af anæstesi- og bered-

Vi har en konsulent, der er tilknyttet Steno

skabspersonalet igangsættes. På Bornholm

Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og som

arbejdes der også tværsektorielt med

fungerer som en vigtig og god sparrings-

samarbejdsaftalen vedr. den kommunale

partner for almen praksis. Sammen med

akutfunktion. Møder i samordningsudvalget

de øvrige diabetes ansvarlige konsulenter i

har været virtuelle, og møder med hospi-

de andre planområder mødes de 4-6 gange

talsdirektionen på Bornholms Hospital

årligt med ledelsen for SDCC og til koordine-

fysiske i det omfang, det har været muligt.
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Praksiskoordinator netværker for
bedre patientforløb
Praksiskoordinator, blev et springbræt for Anders Rask Hansen til at komme helt tæt på
og få direkte indflydelse på at forbedre det tværsektorielle samarbejde. Det kræver tid,
men Anders Rask Hansen synes, at tiden er godt givet ud.
Tekst og foto af journalist Mi Storm Jensen
Der er fart over Anders Rask Hansen, både

hver især skulle have en ugentlig hjemmear-

når det gælder karrieren og snakketøjet.

bejdsdag til at beskæftige sig med andet.

Han er vokset op i Vestjylland, men der er
ikke meget jysk sindighed over ham, når han
samarbejde, for det gode patientforløb og

Relationer og netværk er
afgørende for indflydelse

for at kunne gøre tingene på en bedre og

Anders Rask Hansen bruge en dag om ugen

smartere måde til gavn for patienterne.

på at være praksiskoordinator. I den funkti-

taler. Han brænder for det tværsektorielle

on er han med i en masse udvalg, møder og
”Via mit lægelaug hørte jeg, at der var en

projekter fx samordningsudvalg, patient-

stilling ledig som specialepraksiskonsulent.

sikkerhedsudvalg, underudvalgsmøder og

Jeg søgte og fik jobbet i 2017. Jeg var ung

konsulentmøder.

praktiserende læge og kom fra Region
Sjælland, så det var en god måde at komme

”Den største udfordring er at få lavet aftaler

ind i en ny region på. Jeg fik en stejl lærings-

og vedligeholde kontakten med de enkelte

kurve,” fortæller Anders Rask Hansen.

afdelinger. Sundhedsvæsnet er et stort skib,
hvor der er mange led. Ting kan tage tid.

”Det er ekstremt spændende og givende. Jeg

Opstår der en god idé i det tværsektorielle

fik hurtigt et godt netværk, både blandt

samarbejde, er der forskellige høringsparter

kolleger i almen praksis og læger på syge-

i både PLO og Regionen. Sådan skal det

husene, og mødte en masse progressive

være, men det betyder også, at man ikke

mennesker,” uddyber han.

rider samme dag, som der sadles,” forklarer
han.

Allerede i oktober 2019 blev han kørt i
stilling som praksiskoordinator, da for-

Men han fastslår, at det er så meget lettere

gængeren, Lars Rytter, ønskede at trække

at lave samarbejde og få de forskellige sek-

sig. Nogenlunde samtidig overtog 43-årige

torer til at spille sammen, når man kender

Anders Rask Hansen sin fars lægepraksis,

hinanden og lige kan ringe op og spørge.

og sammen med en kompagnon slog parret
to samarbejdspraksis sammen til en kom-

Praksiskoordinatoren er på flere måder

pagniskabspraksis, Lægerne Nygårds Plads

blevet udfordret i corona-året. Fx blev han

i Brøndby. Kompagnonerne aftalte, at de

og en uddannelseslæge testet positive, og
18
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praksis måtte lukkes ned en

hvordan sundhedsvæsnet fungerer. Jeg er

uges tid. Han var helt ny

opmærksom på, at jeg ikke kan sidde hver

som praksiskoordinator,
da Danmark lukkede ned.

aften og besvare mails, derfor fungerer det
godt for mig, at jeg har min ugentlig dag,
hvor jeg er praksiskoordinator.”

”Det blev en total
gamechanger. Møderne
blev aflyst. Vi kunne ikke
mødes fysisk. Men faktisk
tror jeg, at der er kommet
noget positivt ud af det. Vi

Praksiskoordinatoren for Planområde Syd
opfordrer sine praksiskolleger til at tage
fat i deres praksiskoordinator, hvis de har
spørgsmål, forslag og ideer til nye områder
at samarbejde på, eller gøre ting mere smi-

har aflyst nogle møder og ændret

digt i overgangen mellem sektorerne. Der

nogen mødeaktivitet, men jeg synes, at vi

er fortsat brug for at arbejde med audits,

har fundet et godt mødeaktivitetsniveau,

og der er stadig problemer med uhensigts-

hvor relationerne vedligeholdes og de

mæssige henvisninger og udskrivninger.

tværsektorielle problemer italesættes og
forsøges løst,” siger praksiskoordinatoren.

”Det tværsektorielle samarbejde giver mulighed for at vise, hvad almen praksis kan.

Vil vise, hvad almen praksis kan
”Som praksiskoordinator er man en

Jeg vil gerne være med til at skabe større
synlighed. Vi vil samarbejdet med patienten
i centrum. Jeg vil også gerne bidrage med at

blæksprutte med fangarme i mange fora

få aktiveret mine kolleger i sygehussamar-

og super spændende samarbejder med

bejdet,” fastslår Anders Rask Hansen, som

kommuner, sygehuse og kolleger. Det tager

mener, at der er udviklings- og

tid at komme ind i tingene, få skabt relati-

kvalitetsarbejde nok at tage

oner, styrket og vedligeholdt kontakter, så

fat på.

det giver ikke mening at rende fra pladsen
efter kort tid. Det er vist også typisk, at man
bliver som KAP-H konsulent i en årrække.”
”Det kræver, at man er god til organisering,
nysgerrig, god til at netværke og være
udadvendt. Kvalitetsarbejde var egentlig
ikke noget, jeg havde tænkt, skulle være
noget særligt. Men det er absolut ikke noget,
jeg har fortrudt, jeg er gået ind i,” siger
praksiskoordinatoren.
”Det giver mig energi, fordi jeg lærer en masse mennesker at kende, som inspirerer mig.
Jeg får et ekstremt stort kendskab til vores
samarbejdspartnere og til andre kolleger, til
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KAP-H’s arbejde med patientsikkerhed i
almen praksis består i støtte til og viden
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Månedens UTH blev udgivet i alt
ti gange i 2020. Emnerne var:

om patientsikkerhed i egen praksis og

Januar: Dosisdispensering

i sektorovergange. KAP-H’s patientsik-

Februar: Nedsat nyrefunktion

kerhedskonsulent og sekretariatet har

Marts: Hjertesygdom

intensiveret arbejdet for øget sammenhæng

April: Ambulancekørsel og observation i

med patientsikkerhedsteamet i Enhed for

praksis

Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundheds-

Maj: Dobbeltordination ved kombinations-

væsenet (KIS) i Region Hovedstaden. Blandt

præparater

andet er en tvær-team dag blevet afholdt

Juni: Lægemiddelinteraktion mellem

for at danne nye og revitalisere eksiste-

simvastatin og clarithromycin

rende samarbejder. Månedens Utilsigtede

September: FMK

Hændelse (UTH) er fortsat bragt i PraksisNyt

Oktober: Tryghedskassen

til kollegerne i praksis.

November: Samtykke til ordination
December: Fejlordinationer.

På it og data-området er KAP-H’s konsulent
med til at øge sammenhængen mellem
regionens, kommunernes og almen praksis’

le udfordringer samt arbejdet med at agere

it-indsatser. It og datakonsulenten har

hotline i forhold til at afhjælpe it-problemer

fortsat det gode samarbejde med regionens

både for enkelte praktiserende læger men

datakonsulenter ift. lokale og tværsektoriel-

også i mere generelle sager.

20

Interview

Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

It til at lette arbejdet og øge
fagligheden og patientsikkerheden
Han kaster sig gerne ud i nye programmer for at lave vejledninger på video til sine
kolleger, når det kan gøre hverdagen som praktiserende læge nemmere. For Lau
Bertholdt er det naturligt at kombinere sin viden og interesse for it med at være
praktiserende læge. It skal gøre hans hverdag så nem som muligt, minimere risikoen for
fejl, så han og kollegerne kan have mest fokus på patienterne.
Tekst og foto af journalist Mi Storm Jensen
Allerede inden han købte sig ind i praksis,

konkrete og generelle udfordringer er et

blev han af en kollega opfordret til at søge

andet vigtigt punkt.

jobbet som it- og datakonsulent i KAP-H
i 2016, selvom han egentlig først blev

”It i praksis er hele fundamentet vores

praktiserende læge året efter. Senere blev

hverdag, og hvor god behandling, vi tilbyder

han også konsulent for patientsikkerhed.

vores patienter. Hvis vores it ikke virker, så

Jobbet som KAP-H konsulent for it og

er vi på den. Fx forleden, hvor WebReq gik

data samt patientsikkerhed blev tidligere

ned. Hvis vores it ikke fungerer, så kan man

varetaget af fire forskellige konsulenter,

nærmest ikke arbejde, i hvert fald kommer

men nu er han alene på posten.

man til at gøre ting anderledes og måske
manuelt, og så øger man risikoen for, at der

”De to opgaver ligger tæt op ad hinanden,

sker fejl,” forklarer den it-kyndige læge.

hvorfor det gav god mening, at jeg også
søgte stillingen som patientsikkerhedskon-

Lægen Lau Bertholdt er i kompagniskab

sulent. Arbejdet i de to stillinger flyder ofte

med tre andre læger, som udgør Lægerne

ind over hinanden, da vores it kan være

Rungstedvej 83 i Rungsted.

både årsag og løsning på patientsikkerhedsproblemer. På den måde er der god synergi
i at have begge stillinger. Det er lidt svært

Evner og interesse for it

at skelne mellem de to opgaver, da de ligger

Lau Bertholdt har altid interesseret sig for

så tæt op af hinanden. Organisatorisk kan

it. Fra barnsben var han optaget af compu-

det dog være lidt ensomt at være alene, så

terspil. Han brugte gerne tid på at kode .bat

jeg har fået lov til at knytte til organisering-

filer i dos for kunne starte computerspillene

steamet” fortæller Lau Bertholdt.

hurtigere op. Ønsket om nem og hurtig it har
han taget med over i lægefaget.

”I it-delen ligger der opgaver, hvor jeg
samarbejder med regionen og kommunerne

”Hvis jeg kan få computeren til at hjælpe mig,

omkring planlægning af fremtidig it samt

så kan jeg arbejde hurtigere, mere effektivt

vores it-infrastruktur. Samarbejdet med

og mere sikkert. Det var baggrunden for, at

Region Hovedstadens datakonsulenter om

man spurgte mig, om jeg ikke ville søge
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jobbet som patientsikkerhedsansvarlig.

screenshot og sende?” Det kan fx være,

Nogle problemer kan tilbageføres til it eller

når man ordinerer et eller andet – data-

løses med it, så lægen bliver støttet til, at

konsulenterne sidder ikke med det samme

der ikke bliver begået fejl,” forklarer Lau

billede og har måske derfor svært ved at se

Bertholdt.

problemet,” forklarer Lau Bertholdt.

”En af mine store opgaver er at sælge æn-

”En stor udfordring i praksis er at få gen-

dringer, så det bliver så spiseligt som muligt.

nemført ændringer i vores it-systemer. Vi er

Læger er gode til at sætte sig ind i nye ting,

kun 3.300 praktiserende læger i Danmark,

hvis de kan se en fordel i ændringen. Den

så der er begrænset økonomi for vores

tid man investerer, skal man gerne få igen i

it-leverandører. Dette begrænser selvføl-

form af sparet tid og øget sikkerhed.”

gelig, hvor mange ændringer man kan få
gennemført, men heldigvis hjælper MedCom

Lau Bertholdt har sammen med KAP-H

med fremdrift.”

sekretariatet udviklet ”Tips og tricks til gode
it-vaner i almen praksis”. Planen er nu at ud-

Lau Bertholdt har endnu ikke set lyset

vide dette med ”Projekt baggrundsskærm”.

i videokonsultationer. Han var med i et

Man kan fremhæve vigtige informationer

projekt i 2019 i håb om, at videokonsultation

som fx telefonnumre på baggrundsskærmen,

måske kunne være med til at løse noget af

men hvordan man får gjort dette kan være

udfordringer med lægemangel i udkants-

svært. En vejledningsvideo skal derfor vise,

danmark. Erfaringerne levede dog ikke op til

hvordan man helt praktisk udarbejder sin

forventningerne.

egen baggrundsskærm.
”Patienten er ikke i mit rum. Jeg kan ikke
”Jeg er udfordret på denne opgave, da jeg

undersøge patienten, og den empatiske

ikke er vant til at arbejde med hverken film

fornemmelse er heller ikke ret god. Måske

eller lyd. Det kræver viden, men det er et

er videokonsultation lidt bedre end telefon-

godt projekt. Det nytter ikke, at vi sender en

konsultation, men ikke meget,” lyder det fra

manual ud, der aldrig bliver brugt,” konsta-

Lau Bertholdt.

terer Lau Bertholdt.
” Jo mindre tid, vi skal bruge på it og andre
opgaver, jo mere tid har vi til patienterne.

It styrker patientsikkerheden

Og i sidste ende er det jo dem, det handler

En af Lau Bertholdts vigtige opgaver er at

om. Det er en fælles interesse, vi har på

gennemgå alle Regionens UTH’er fra almen

tværs af kommuner, regioner og praksis

praksis og samarbejde med Enhed for Kva-

med flere. Som KAP-H konsulent handler

litet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet

det om at få tingene til at spille sam-

både generelt og konkret.

men, så vi alle arbejder hen mod,
at patienterne får den bedst

”Jeg har et tæt samarbejde med Regionens

mulige behandling, tryghed

datakonsulenter. De tager fx kontakt til

og oplevelse af vores fælles

mig og spørger: ”Hvordan ser billedet

sundhedsvæsen,” fastslår

ud på skærmen i praksis, kan du tage et

Lau Bertholdt.
22

Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

Evaluering af PraksisNyt

Sekretariatet

Nyhedsbrevet PraksisNyt udkommer to

2020 markerer et år med stor udskiftning

gange månedligt og er målrettet alment

i KAP-H sekretariatet. Vi har måtte takke

praktiserende læger i Region Hovedstaden.

farvel til både Anette Sonne Nielsen og

Nyhedsbrevet orienterer blandt andet om

Katharina Zander, der efter mange års godt

konsulentordningen i KAP-H, forløbsbeskri-

samarbejde, har søgt nye udfordringer

velser, utilsigtede hændelser, visitations-

andetsteds. Der skal lyde en kæmpestor

meddelelser og CVI, planområdeopdelte

tak til Anette og Katharina for deres flotte

lokalnyheder, medicinfunktionen, efterud-

indsats i KAP-H. Vi ønsker dem begge god

dannelse, videreuddannelse, administrativ

vind og al held og lykke fremover.

information og om datakonsulenterne.
Til at overtage Anette og Katharinas
I samarbejde med KAP-H’s faglige redaktør,

arbejdsopgaver har vi været heldige at

Bjørn Perrild, udførte KAP-H i november

ansætte to super dygtige kolleger: Nina

2020 en større evaluering af PraksisNyt,

Kagenow-Andersen og Frederik Brainin

hvor 336 alment praktiserende læger deltog.

Jensen. Begge startede pr. 1. oktober som

Evalueringen viste, at hovedparten af læ-

nye sekretariatskonsulenter, og er uddan-

serne finder indholdet i PraksisNyt relevant

nede inden for Folkesundhedsvidenskab

(98%), at 81% altid læser PraksisNyt, når

ved Københavns Universitet. Vi er stolte og

det udkommer, og at 89% af læserne finder

glade over at kunne byde dem et stort og

længden er passende.

varmt velkommen til KAP-H, og vi ser frem
til mange gode års tæt samarbejde.

Foruden den store ros fra læserne af
PraksisNyt modtog vi også en række forslag

Nina Kagenow-Andersen sidder

til forbedringer. Dem sætter vi stor pris

med bl.a. Kvalitets- og efter-

på, og vi vil fortsat arbejde på højtryk for,

uddannelsesudvalget (KEU),

at PraksisNyt kan blive ved med at levere

tværsektorielle samarbejder,

nyhedsmateriale af høj kvalitet og relevans.

DGE og praksis- og sundhedsaftaler.
Frederik Brainin Jensen sidder
med bl.a. tværsektorielle
samarbejder, PraksisNyt, forløbsbeskrivelser, udpegninger,
repræsentationer, Store Praksisdag, events
og markedsføring. 		
Du kan læse mere om hele KAP-H’s

altid

sekretariat her.

læser
PraksisNyt
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Årsregnskab 2020
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 15 mio. i 2020. Dernæst kommer
de overenskomstafsatte (OK) midler til Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE),
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og regional kvalitetsudvikling. 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 2 mio.
af disse midler i 2020 og de resterende midler vil blive anvendt i hhv. 2021, 2022 og 2023.
Figur 1 viser KAP-H’s forbrug i 2020 fordelt

Figur 2 viser forbruget fordelt på overordne-

på de forskellige finansieringskilder. Der er i

de poster i KAP-H og viser, at langt de fleste

alt forbrugt knap 22,5 mio. kroner, hvoraf ca.

midler anvendes til konsulenthonorarer,

2/3 er regionale midler og 1/3 er overens-

herunder til de faglige koordinatorer, og

komstmidler og midler udmøntet af Fonden

indsatser inden for de seks hovedområder,

for Almen Praksis.

som udgør KAP-H’s virke: Det tværsekto-

Figur 1:

Figur 2:

Forbrug 2020

Forbrug fordelt på overordnede poster

Regionale midler

Konsulenter (honorar og transport)

OK – Regional kvalitetsudvikling

Teams (møder og kompetenceudvikling)

OK – DGE

Indsatser i øvrigt

OK – DDKM

Administration (løn, drift, kompetence
medarb.)

Udmøntede midler fra Fonden

Markedsføring og it-understøttelse

Generelt ses et mindre forbrug i forhold til

rielle samarbejde, medicinområdet, den

budgettet (forventet forbrug) på i alt knap

smågruppebaserede efteruddannelse (DGE),

1 mio. kr. i 2020, hvilket primært skyldes

organisering og ledelse og it og data samt

aflyste aktiviteter og arrangementer pga.

patientsikkerhed.

corona-pandemien.
Administration og drift udgør ca. en
De uforbrugte regionale midler, hvilket

fjerdedel af forbruget. Der er seks faste

udgjorde ca. 850.000 kr. i 2020, er blevet

medarbejdere i KAP-H’s sekretariat, som

tilbageført til Regionen.

understøtter hele konsulentordningen og
KAP-H’s generelle virke. Herudover tilkøbes
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hjælp fx til økonomi, projektledelse, web-

for Almen Praksis. Med muligheden for at

masterfunktion m.m.

anvende sidstnævnte er der sikret fokus på
klyngeunderstøttelse de næste tre år.

Store Praksisdag har i 2019-2021 modtaget
udmøntede midler fra Fonden for Almen

En række aktiviteter i KAP-H er finansieret

Praksis og har således egen økonomi, men

via særskilte bevillinger fra Kvalitets- og

sekretariat og projektledelse er finansieret

efteruddannelsesudvalget for almen praksis

af KAP-H.

i Region Hovedstaden (KEU). Det gælder
supervisionsordningen, efteruddannel-

En stor del af klyngernes understøttelse

sesgruppernes rådighedsbeløb, møde for

finansieres af KAP-H og hertil anvendes

nynedsatte læger, gensidige praksisbesøg

regionale midler, overenskomstafsatte

med flere.

midler og udmøntede midler fra Fonden

Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

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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