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Om Kvalitets- og
efteruddannelsesudvalget
(KEU)
KEU’s årsrapport er tilegnet Samarbejdsudvalget (SU), som KEU refererer til. Samtidig er
årsrapporten målrettet interessenter, ansøgere og potentielle ansøgere. Årsrapporten
giver indblik i aktiviteter og projekter, som udvalget har støttet i 2019. I 2019 var der i alt
24,8 mio. kr. i puljen, og der var givet bevillinger på i alt 9,6 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. blev
brugt. Sidst i rapporten fremgår årsregnskabet for 2019.
KEU’s opgave er ifølge Landsoverenskomsten om almen lægegerning at fremme arbejdet
med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen.
Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag
aftalt af overenskomstens parter.

Medlemmer af KEU i 2019
Torben Larsen, PLO-Hovedstaden
Nadja Ausker, Region Hovedstaden
(formand)		(formand)
Kathri Marcussen, PLO-Hovedstaden
Jesper Lihn, Region Hovedstaden
Marianne Puge, PLO-Hovedstaden
Annette Randløv, Region Hovedstaden
Klaus Kjærulf Ruhnau, PLO-Hovedstaden
Gitte Hemmingsen, Region Hovedstaden

Møder
Der har været afholdt tre møder i 2019 på følgende datoer: Den 6. maj, den 26. august og den
28. oktober.
Ved KEU-møderne deltager – foruden sekretariatet (KAP-H) – efteruddannelseskoordinatoren
for den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning (DGE) og en medarbejder fra
Center for Sundhed – alle som observatører.

2019

Bevillingskompetence
KEU kan træffe beslutning om ansøgninger på op til 400.000 kr., mens ansøgninger på over
400.000 kr., som udvalget ønsker at støtte, indstilles til endelig godkendelse af SU.
Sekretariatet i KAP-H har beføjelse til administrativt at godkende ansøgninger op til 25.000 kr.
og orienterer efterfølgende udvalget. Sekretariatet kan samlet set godkende ansøgninger for
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200.000 kr. på årlig basis. Herudover er der en rammebevilling målrettet mindre projekter i
egen klinik, som sekretariatet også administrerer.

Sekretariatsbetjening
Udvalget betjenes af sekretariatet i KAP-H. Der afholdes et formøde med formandskabet forud
for udvalgsmøderne, hvor indstillingerne til de enkelte sager besluttes.
I 2019 blev det bestemt, at der fremadrettet afholdes to uddelingsmøder årligt. Baggrunden er,
at KEU-puljen består af opsparede midler og ikke tilføres nye midler via overenskomsten.

2019

Det er sekretariatets opgave at stå til rådighed for ansøgere og hjælpe med at kvalificere
ansøgninger. Ofte vil der være et sparringsforløb forud for, at den endelige ansøgning fremlægges for udvalget. Der afholdes typisk to årlige møder med de almenmedicinske forskningsmiljøer i København, som vedrører status på projekter og gensidig orientering og videndeling.
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Projekter/aktiviteter
med støtte i 2019
Samtlige bevillingshavere er blevet spurgt
om at indsende bidrag til KEU’s årsrapport,
og i det følgende er bidragene listet alfabetisk på baggrund af projekttitel. Der er en
aktuel liste med igangværende projekter
på sundhed.dk. Er der spørgsmål til nogle
af projekterne, kan man henvende sig til
KAP-H’s sekretariat.

APO-netværk
Jonas Meile og Thomas Drivsholm er repræsentanter for Region Hovedstaden i det
nationale APO-netværk, som mødes en gang
årligt. Udviklingen med audits går i retning
af, at klyngerne bliver passende enheder
for APO-metoden til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. På baggrund af erfaringer med en
psykiatriaudit i 2017-18 har Jonas Meile arbejdet for, at APO-metoden bliver tilpasset klyngearbejdet. Målet er derfor, at APO kan tilbyde flere audits til klyngerne.
I 2019 har Jonas Meile deltaget i en pilotaudit om defensiv medicin og bl.a. arbejdet på en audit
med arbejdstitlen ”Den psykiatriske patient i Bermudatrekanten”. Det er en audit om, hvordan
den psykiatriske patient kan falde ud af systemet og ikke få den hjælp, der er behov for hos
egen læge, kommunen og/eller i hospitalspsykiatrien eller hos speciallæge i psykiatri.

Kontakt: Jonas Meile, praktiserende læge og psykiatripraksiskonsulent i KAP-H,
e-mail: jonas.meile@dadlnet.dk

2019

Bedre behandling af infektioner hos ældre i almen praksis
Audit og kursus om urinvejsinfektioner i almen praksis
Projektets overordnede formål er at øge kvaliteten af diagnostik og behandling af infektioner
hos ældre i almen praksis. Vi har valgt at fokusere på urinvejsinfektion (UVI), da det er den
hyppigst, registrerede årsag til ordination af antibiotika hos ældre i almen praksis. Ved dataindsamling inkluderer vi alle patienter over 18 år. Der vil efterfølgende være særligt fokus på
de ældre patienter både i analyser og undervisning.
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Projektet er et auditprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Afdeling for Almen
Medicin ved Københavns Universitet og Audit Projekt Odense.
I perioden fra november til start december 2019 er samtlige almen praksis i Region Hovedstaden inviteret til at deltage i projektet. Vi rekrutterede via brev, nyhedsmail til KAP-H konsulenter samt PraksisNyt med link til en side på sundhed.dk med online tilmelding. I alt 69 almen
praksis har tilmeldt sig projektet.
Projektet er i registreringsfasen med en igangværende
registreringsperiode på 30 arbejdsdage i januar/februar 2020,
hvor deltagende praksis registrerer alle deres patienter over
18 år med mistænkt UVI.
I løbet af 2020 vil projektgruppen foretage analyser af
registreringsdata, udvikle kvalitetsrapporter med feedback
til deltagende praksis samt afholde skræddersyede opfølgningskurser med undervisning og feedback til deltagende
læger og praksispersonale. Herefter forventer projektgruppen
at foretage yderligere analyser med henblik på publicering
af artikler i fagtidsskrifter og øvrig formidling af projektets
resultater. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Kontakt: Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge og ph.d., Almen Medicin,
Københavns Universitet, e-mail: lbjerrum@sund.ku.dk

Bedre behandling af UVI på plejehjem

2019

Formålet med projektet er at identificere muligheder for kvalitetsforbedringer inden for
kommunikation, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere.
Projektet er et flerårigt auditprojekt, der er gennemført i et samarbejde mellem Afdeling for
Almen Medicin ved Københavns Universitet og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og
Gentofte Hospital.
Selve auditten blev afholdt i 2018. I løbet af 2019 er der blevet foretaget en deltagerevaluering,
yderligere analyser af de indsamlede data med henblik på publicering af artikler i fagtidsskrifter og formidling af resultater fra projektet. Deltagerevalueringen havde en svarprocent på 67.
Af disse svarede 39%, at deltagelse i projektet havde ændret deres arbejdsgang ved henvendelser fra plejehjem om urinvejsinfektion. Projektet afrapporteres i 2020.

Kontakt: Sif Helene Arnold, læge og ph.d.-studerende, e-mail: siar@sund.ku.dk eller
Julie Aamand Olesen, forskningsassistent, e-mail: julie.olesen@sund.ku.dk
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Beslutningsstøtte til valg af abortmetode
Hvidovre Hospital har i samarbejde med almen praksis udviklet et beslutningsstøtteværktøj til
kvinder, der skal tage et valg om enten en medicinsk eller en kirurgisk abort.
Hvis patienten skal kunne træffe det valg, er det væsentligt, at hun ”klædes på” til kunne
træffe valget. Det vil sige, at hun skal være informeret om fordele, ulemper og risici og ikke
mindst gøre sig overvejelser omkring sine personlige præferencer. Det kan være meget
individuelt hvilke faktorer i risikoprofilen, patienterne vægter som vigtigst. Det er vores vision
at kunne bidrage til, at patienten træffer dette valg på et kvalificeret, evidensbaseret vidensgrundlag kombineret med hendes personlige præferencer og livssituation og ikke mindst
hendes oplevelse og bearbejdelse med beslutningen om svangerskabsafbrydelse. Desuden
er det vores vision, at beslutningsstøtteværktøjet bidrager til, at patienter ikke vælger unødig
overbehandling - i dette tilfælde vælger en kirurgisk abort på et forkert grundlag.
Der er udviklet et beslutningsstøtteværktøj, som bygger på evidensbaseret viden om de to
abortmetoder, som kan tilgås på computere og mobile enheder. Værktøjet er udviklet grafisk
på baggrund af de behov for formidling, som behovsanalysen har vist med film, interviews og
spørgsmål, der kan fremme refleksion over hvilken beslutning, som er den rigtige for patienten.
Meningen er, at patienten præsenteres for beslutningsstøtteværktøjet allerede hos egen
læge, så det giver hende mulighed for at have gjort sig nogle overvejelser, inden hun møder til
konsultationen på hospitalet, hvor beslutningen om behandlingsmetoden skal træffes. Patienten får desuden et link til hjemmesiden, når hun får sit indkaldelsesbrev fra hospitalet.
Klinikeren, der møder patienten til konsultationen på hospitalet, tager udgangspunkt i hvilke
overvejelser patienten gør sig om sin beslutning og i den viden, som er formidlet i beslutningsstøtteværktøjet. På den måde sikrer vi overensstemmelse mellem det, der bliver formidlet hos
den praktiserende læge, og på hospitalet.
Selvom vi ikke har lavet den endelige evaluering af beslutningsstøtteværktøjet endnu, har
de løbende interviews, som er foretaget under testperioden vist, at patienterne oplever en
langt større sikkerhed i den beslutning, de tager, eftersom de er bedre informeret om fordele/
ulemper og risici, inden de træffer en beslutning. Klinikerne oplever konsultationer, hvor de
har bedre tid til at have en dialog med patienten om hendes overvejelser, fordi de skal bruge
mindre tid på at informere og kan bruge tiden på dialog.
I efteråret 2020 vil der blive lavet en grundig evaluering af beslutningsstøtteværktøjet af KOPA
(Kompetencecenter for Patientoplevelser).

2019

Se beslutningsstøtteværktøjet her: www.hvidovrehospital.dk/abort

Kontakt: Lene Agersnap, praktiserende læge og specialepraksiskonsulent i gynækologi,
obstetrik og pædiatri ved Hvidovre Hospital, email: agersnap@dadlnet.dk
Kristina Petersen, klinisk sygeplejespecialist i gynækologisk/obstetrisk afdeling på
Hvidovre Hospital, email: kristina.petersen@regionh.dk
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Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)
– støtte til efteruddannelsesgrupperne
DGE-ordningen er sat i værk for at sikre efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens praktiserende læger. Efteruddannelsesgrupperne har rammerne til at skabe et godt
læringsmiljø, hvor der også er mulighed for social netværksdannelse. DGE er finansieret via
overenskomstmidler og har herudover søgt støtte i KEU til aktiviteter i grupperne. DGE har fået
støtte til:
At afholde et heldagsmøde for nynedsatte læger, som får tabt
arbejdsfortjeneste for at deltage
At yde et rådighedsbeløb på 15.000 kr. til hver af
efteruddannelsesgrupperne
At yde et rådighedsbeløb på 15.000 kr. til
juniorgrupperne, der består af fase 2- og fase
3-læger
I 2019 var der 101 efteruddannelsesgrupper og
10 juniorgrupper.
Læs mere:
DGE-efteruddannelse
DGE Årsrapport 2019

Kontakt: Hanne Hjortkjær Petersen, praktiserende læge og efteruddannelseskoordinator
i DGE, e-mail: hannehp@dadlnet.dk

Den multisyge patient i almen praksis

2019

Tovholderfunktionen i almen praksis er under pres med både et stigende antal multisyge
patienter og med tiltagende kompleksitet. Hvordan kan almen praksis nytænke tovholderfunktionen, så vi undgår, at de multisyge patienter tabes, og de praktiserende læger brænder ud?
Vi har afprøvet et nyt koncept, hvor den multisyge patient får tilbud om en årssamtale og
udfyldelse af en årsplan. Omdrejningspunktet for årssamtalen er en helhedsvurdering af den
multisyge patient. Årsplanen er et nyt arbejdsredskab til håndtering af den multisyge patient,
som er udviklet i samarbejde med vores journaludbyder. Den er designet som en integreret
del af patientens journal og indeholder et oversigtsmodul for patientens kroniske sygdomme
samt et planlægningsmodul, der benyttes til at planlægge det næste kalenderårs kontroller og
undersøgelser i almen praksis.
Lægerne Kanaltorvet har fungeret som testpraksis for det nye koncept, som har inkluderet 280
multisyge patienter i projektperioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. De foreløbige
erfaringer med konceptet er positive. Aktuelt gennemføres en systematisk evaluering af
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konceptet med audit af udfyldte årsplaner samt spørgeskemaundersøgelse for patienter og
praksislæger. Resultaterne forventes publiceret i løbet af 2020. Konceptet har i 2019 været
præsenteret i adskillige regionale sammenhænge, herunder ved Store Praksisdag og i netværk
for multisygdom. Vores ambition er at konceptet skal videreudvikles og afprøves i et regionalt
multipraksis set-up.

yldes
Udf
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arbejdsredskab

Patientens journal
Oversigtsmodul

for kroniske sygdomme

Planlægningsmodul

for undersøgelser og kontroller

Å rs pla n

t
p ri n

es

En 30-minutters årssamtale
med fokus på multisygdom

Kontakt: Astrid Drivsholm Sloth, HU-læge i almen medicin, ph.d.,
e-mail: astrid_drivsholm@hotmail.com eller Janne Unkerskov, praktiserende læge,
e-mail: janneunkerskov@gmail.com

Familietrivsel i almen praksis

2019

Kvalitetsudvikling af svangre- og børneundersøgelser i almen praksis med særligt henblik
på børns mentale udvikling og familiernes robusthed
Projektet modtog i september 2019 en bevilling på 715.000 kr. fra KEU. Formålet er at kvalitetsudvikle svangre- og børneundersøgelserne i almen praksis med særligt henblik på
børns mentale udvikling og familiernes robusthed. Bevillingen skal først og fremmest dække
udgifter i forbindelse med kurser. Projektet er kommet godt fra start og er frem til marts 2020
gennemført helt efter projektplanen. Der er afholdt 10 kursusdage (5 kursusforløb med 1 eller 2
kursusdage for hver læge) og i alt 65 læger fra Region Hovedstaden plus personale har deltaget. Kurserne har været bedømt positivt af deltagerne, og effekterne vurderes efterfølgende
gennem interviewundersøgelser og studier blandt lægernes patienter.
Det femte kursusforløb blev afholdt i starten af marts inden corona-krisen ramte samfundet.
Det er næppe realistisk at afholde flere kurser før tidligst i efteråret 2020. Det er derfor uafklaret, om der kan afholdes flere kurser i projektet. Det overordnede kvalitetsudviklingsprojekt
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videreføres imidlertid under alle omstændigheder. Hovedparten af de læger, som har deltaget
i kurserne, har videreført arbejdet ved at inkludere gravide kvinder i et projekt, som skal styrke
arbejdet med gravide og børn i almen praksis. Det er fortsat ind i corona-krisen og vi planlægger (primo april 2020) en undersøgelse af, hvordan krisen påvirker gravide kvinders brug af
almen lægepraksis.
Projektgruppe: Ruth Ertmann, Gritt Overbeck og Jakob Kragstrup

Kontakt: Jakob Kragstrup, praktiserende læge og professor, Afdeling for Almen Praksis,
Københavns Universitet, e-mail jakr@sund.ku.dk

Gensidigt praksisbesøg
Det gensidige praksisbesøg er en enkel metode til udvikling af praksis. To praktiserende læger fra hver sin praksis
besøger hinanden og deltager i en almindelig arbejdsdag.
Formålet er at give hinanden sparring og konstruktive
tilbagemeldinger.
Dagen bør indeholde en rundvisning i klinikkens lokaler
og en gennemgang af, hvordan en normal arbejdsdag er
planlagt. Den besøgende læge er bisidder i konsultationsrummet under dagens konsultationer. Under besøget
er det også relevant at deltage i kaffepauser og frokost. Under projektets beskrivelse på
sundhed.dk er der gode råd om, hvilke aftaler der er gode at have på plads inden besøget.
Den besøgende læge kan få tabt arbejdsfortjeneste for en dag (4.000 kr.) forudsat, at det
aftalte program (dokumentationsbilag) indsendes til sekretariatet.

Kontakt: Sekretariatet, kap-h@regionh.dk

2019

Hjertesygdomme i almen praksis – et kvalitetsudviklingsprojekt
Hovedparten af patienter med hjertesygdomme bliver afsluttet efter den initiale udredning
og behandling på de kardiologiske afdelinger til egen læge, som derefter skal varetage den
fortsatte monitorering og behandling. Det stiller store krav til den enkelte lægepraksis’ organisering, til efteruddannelse af personale og til et velfungerende tværsektorielt samarbejde.
Formålet med dette kvalitetsudviklingsprojekt, gennemført i perioden 2017-2019, var at
undersøge og optimere arbejdsgange, monitorere og behandle patienter med iskæmisk
hjertesygdom, atrieflimren og kronisk hjertesvigt i almen praksis med udgangspunkt i Lægerne
Kanaltorvets hjertepatienter.
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Vi identificerede godt 250 hjertepatienter i vores praksis og foretog systematisk gennemgang
af alle patientjournaler, kardiologiske epikriser samt gennemførte spørgeskemaundersøgelser
for læger og klinikpersonale.
Her kunne vi bl.a. konstatere, at årskontroller for hjertesygdomme ikke blev gennemført i
tilstrækkeligt omfang og ofte havde karakter af pseudokonsultationer, hvor mange andre
problemstillinger blev drøftet. En stor del af hjertepatienterne var multisyge og havde hyppigt
flere samtidige hjertesygdomme, hvilket øgede risikoen for insufficient monitorering og
behandling. Angående sektorovergangene manglede epikriser ofte nøgleoplysninger, men også
vores egen håndtering af de modtagne epikriser var utilstrækkelig. Ved spørgeskemaundersøgelsen gav lægerne udtryk for, at de manglede hjælperedskaber til brug ved årskontrollerne,
som kunne gøre monitoreringen og behandlingen af hjertepatienterne nemmere.
Projektet identificerede således en lang række fokusområder, som medførte udarbejdelse
og implementering af nye tiltag for vores hjertepatienter, som aktuelt er i gang med at blive
evalueret i en follow-up undersøgelse.
Projektet har været præsenteret i flere nationale sammenhænge i løbet af projektperioden,
herunder DSAMs årsmøde og Nordisk Kongres. De samlede resultater forventes publiceret i
2020. Publikationen vil fokusere på, hvad andre lægepraksis kan lære af vores omfattende
kvalitetsudviklingsarbejde på hjerteområdet og komme med konkrete forslag til fokusområder
og tiltag, som de enkelte lægepraksis kan arbejde med i det nye klyngesamarbejde.

Kontakt: Astrid Drivsholm Sloth, HU-læge i almen medicin, ph.d.,
e-mail: astrid_drivsholm@hotmail.com eller Janne Unkerskov, praktiserende læge,
e-mail: janneunkerskov@gmail.com

Medicingennemgang i netværksgrupper

2019

I samarbejde med Den Sociale Virksomhed og en række praktiserende læger i regionen har
Medicinfunktionen opstartet et medicingennemgangprojekt, hvor medicingennemgangen
udføres i netværksgrupper. Netværksgrupperne bestod af beboerens praktiserende læge,
sygeplejerske(r) fra bostedet, den primære kontaktperson, en speciallægekonsulent i almen
medicin og en farmaceut fra Medicinfunktionen.
I marts 2019 blev de sidste medicingennemgange udført på Solgaven, som er et bosted for
blinde og svagsynede. Databehandlingen er afsluttet, og der blev udført 50 medicingennemgange. I fællesskab blev vi enige om 133 ændringsforslag til den eksisterende medicinliste.
Ud af dem blev 45% implementeret, hvilket er ca. en ændring pr. beboer. Derudover har vi
undervist personalet på botilbuddet med stort udbytte og tilfredshed.
På Skovvænget, som henvender sig til voksne med sindslidelse, har vi udført 11 medicingennemgange, og projektet mangler nu kun opfølgning. Her har vi i højere grad været udfordret i
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forhold til at samle netværksgruppen omkring hver enkelt beboer, da
der ikke er én centerlæge, og fordi vi også ønskede at inddrage beboernes psykiater. Derfor endte vi med i samtlige medicingennemgange
at have et netværksgruppemøde uden den alment praktiserende
læge, men efterfølgende besøgte vi vedkommende i dennes klinik.
At samle en netværksgruppe omkring hver enkelt beboer har både
været ressourcekrævende og samtidig meget givende, og vores oplevelse er, at alle har lært noget nyt om enten beboeren, rationel lægemiddelbehandling eller om
en af de andre faggrupper. Det er bestemt en metode, vi vil arbejde videre med.

Kontakt: Anne Mette Drastrup, farmaceut og medicinkonsulent ved Medicinfunktionen
for praksissektoren, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
e-mail: anne.mette.drastrup@regionh.dk

Medicingennemgang på plejehjem
I samarbejde med Hvidovre Kommune og en række alment praktiserende læger har Medicinfunktionen lavet medicingennemgange på tre plejecentre i Hvidovre Kommune. Projektet
mangler nu kun opfølgning, og i alt er der lavet 134 medicingennemgange.

Kontakt: Anne Mette Drastrup, farmaceut/medicinkonsulent ved Medicinfunktionen
for praksissektoren, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
e-mail: anne.mette.drastrup@regionh.dk

Pilotprojekt med APO-audits i klynger

2019

Pilotprojekt APO-audits i klynger sigter på at afklare:
Om APO-audit udgør et brugbart alternativ til andre datakilder for klynger i almen praksis,
herunder evaluere klyngedeltagernes interesse i og udbytte af deltagelse i audits i sammenligning med andre klyngeprojekter
At beskrive hvordan data kan indgå i klyngernes arbejde
At beskrive hvorledes opfølgningsprocessen ifm. audits kan tilrettelægges i klynger og
evaluere deltagernes udbytte
Projektet er fuldført og rapport og publicering i form af artikler i Praticus er under
udarbejdelse.

Kontakt: Tina Eriksson, klyngekoordinator i Klynge Nørrebro-Nordvest,
e-mail: eriksson@dadlnet.dk
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Pilotprojekt med videokonsultationer
Region Hovedstaden har i 2019 og frem til og med januar 2020 deltaget i et landsdækkende
projekt omkring videokonsultationer i samarbejde med MedCom og datakonsulenterne. Der
var otte klinikker fra almen praksis i Region Hovedstaden, der deltog. Grundet diverse tekniske
udfordringer er projektet gennemført med et relativt lille antal gennemførte konsultationer.
Der er gennemført en evaluering af projektet, som endnu ikke er offentliggjort. Rapporten
skulle have været frigivet ultimo marts 2020, men er blevet forsinket af covid-19’s fremkomst.
Efter covid-19 er videokonsultationer fremmet meget hurtigere, end nogen kunne have forestillet sig, bl.a. med hjælp fra datakonsulenterne.

Kontakt: Per Veng Jensen, datakonsulent, e-mail: per.veng.jensen@
regionh.dk

Podcasts som efteruddannelsestilbud
Formålet med projektet er at udarbejde podcasts målrettet de praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis. Projektet er
forankret hos Christian Vøhtz, som er speciallæge i almen medicin og
redaktør ved Månedsskrift for almen praksis. Podcastene tilstræbes
af have den samme faglige tyngde som artiklerne i Månedsskrift
for almen praksis. Samtidig lægges der vægt på en ordentlig
journalistisk og teknisk kvalitet. Der skal laves fire-fem podcasts i
udviklingsprojektet. I skrivende stund er tre af podcastene færdig.
De resterende bliver indspillet og redigeret i løbet af marts 2020.
Podcastene skal udgives via Månedsskriftet og via PraksisNyt.

Kontakt: Christian Vøhtz, praktiserende læge og redaktør for Månedsskriftet,
e-mail: drvoehtz@gmail.com

2019

Rammebevilling – mindre projekter i egen klinik
Der har siden 2017 eksisteret rammebevillinger målrettet småprojekter i egen klinik. Det er
sekretariatet i KAP-H, der administrerer bevillingen og tildeler midler på baggrund af ansøgning. Støtte kan opnås til at implementere nye tiltag i klinikkerne, fx som at få overblik over en
særlig patientgruppe eller til justering og udvikling af teamarbejdet og organiseringen. For at
midlerne kommer flest muligt til gavn, er der opstillet følgende ansøgningskriterier:
Der kan søges om maksimalt 25.000 kr. pr. projekt
Midlerne skal primært dække frikøb af læger og klinikpersonale dernæst ekstern
konsulenthjælp
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Der kan ikke søges til forplejning eller andre
omkostninger forbundet med afholdelse af møder
Der kan kun bevilliges midler til samme praksis
én gang årligt
Der er udarbejdet en erfaringsopsamling fra de
første projekter, og flere erfaringsopsamlinger er
på vej.
Et af projekterne er gennemført hos Strandvejslægerne Frederiksværk. Læs casen: ”Vi tog vores egen
medicin og fik udskrivningen af stærk smertestillende medicin drastisk ned” sidst i årsrapporten.

Kontakt: kap-h@regionh.dk

Sammen om dit helbred - opsporing og behandling af udvalgte somatiske, kroniske
sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom
Projektet gennemføres i regi af Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 under indsatsområdet ”Lighed i Sundhed” og er forankret i Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for
Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden.
Formålet med projektet er at optimere opsporing af udvalgte kroniske, somatiske lidelser
inkluderende hjertekarsygdomme (iskæmi og hjerteinsufficiens), diabetes, forhøjet blodtryk og
forhøjet kolesterol hos personer med skizofreni, skizoaffektiv lidelse eller bipolar lidelse samt
at initiere medicinsk behandling og sikre, at patienterne fastholdes i deres behandling.

2019

Projektets intervention er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra de involverede
sektorer og er efterfølgende afprøvet i et feasibility studie (gennemførlighedsstudie). Patienter
med skizofreni, skizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse er indledningsvist blevet identificeret
via de deltagende praktiserende lægers journalsystem. Patienter, der har opfyldt projektets
inklusionskriterier er herefter blevet kontaktet med henblik på deltagelse og er blevet tilbudt
screening for de udvalgte somatiske sygdomme. Patienter, der er opsporet med somatisk
sygdom, er blevet tilbudt et individuelt tilpasset behandlingsforløb i almen praksis. Forløbet
understøttes af behandlere i psykiatrien, kommunale støttekontaktpersoner og hjemmevejledere samt kliniske farmakologer.
Projektet løber i perioden 1. december 2016 - 1. maj 2020. Screeningsdelen er gennemført,
mens behandlingsdelen løber frem til udgangen af marts 2020. Resultaterne fra projektet
forventes offentliggjort i umiddelbar forlængelse af projektets afslutning.
Projektet er gennemført i samarbejde med 20 praktiserende læger i København Ø, København
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K, København N og Brønshøj, Københavns Kommune, Psykiatrisk Center København, Afdeling
for Klinisk Farmakologi ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Forskningsenheden for
Almen Praksis ved Københavns Universitet.

Kontakt: Anne Marie Lyngsø, cand.scient.soc., ph.d., Sektion for Tværsektoriel Forskning,
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, e-mail: anne.marie.lyngsoe@regionh.dk

Sikring af datakonsulenternes kompetencer og udvikling
Datakonsulenterne støttes af KEU til at deltage i en række netværk, kurser og konferencer, hvor
formålet er at sikre, at datakonsulenterne fortsat kan varetage vejlednings- og undervisningsopgaver i forhold til almen praksis og praksissektoren. I 2019 har datakonsulenterne deltaget i
E-Sundhedsobservatoriets årskonference og i et nationalt seminar i Aalborg. Datakonsulenterne deltager også i markedspladsen på Store Praksisdag hvert år samt ved møde for nynedsatte
læger. Datakonsulenterne har i 2019 arbejdet med systemspecifik undervisning i forløbsplaner
i klinikkerne. Derudover er datakonsulenterne en central samarbejdspartner for konsulenterne
i KAP-H.

Kontakt: Henrik Nørregaard, datakonsulent, e-mail: henrik.noerregaard@regionh.dk

Støtte til supervision af
praktiserende læger (DGE)

2019

Supervisionsordningen er etableret for at støtte den
enkelte læge i udførelsen af erhvervet og for at muliggøre indlæringen af specifikke kompetencer. Støtten
er personlig og beløber sig årligt på 5.200 kr. pr. læge
i Region Hovedstaden. Som oftest vælger lægerne, at
supervisionen foregår i grupper. Der var i alt 76 supervisionsgrupper i 2019. Fra 2020 er ordningen justeret,
og støtten udgør maksimalt 30.000 kr. pr. år for den
enkelte supervisionsgruppe. Den individuelle støtte er
således afskaffet fra 2020.
Læs mere:
DGE-supervision

Kontakt: Hanne Hjortkjær Petersen, praktiserende læge og efteruddannelseskoordinator
i DGE, e-mail: hannehp@dadlnet.dk
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Supervisionsportalen for Specialet Almen medicin
I 2019 besluttede KEU at støtte udviklingen af en supervisionsportal (en app) til smartphone,
der tillader direkte krypteret uploading af videofiler fra en smartphone til en sikker server
på Syddansk Universitet (SDU). Målet er, at uddannelses- og tutorlæger kan bruge videofiler
i forbindelse med supervision under speciallægeuddannelse. Det juridiske arbejde omkring app’s overholdelse
af GDPR-regler er færdiggjort af advokatfirmaet Kromann
Reumert. Når de juridiske aftaler er endelig på plads,
forventes app’en at blive klar efter sommeren 2020. Det
endelige tidspunkt for, hvornår portalen er færdigudviklet
afhænger af, hvornår it-firmaet får grønt lys til at starte
programmeringen. PLO-Efteruddannelsen har overtaget
ansvaret for, at de endelige juridiske aftaler falder på
plads med it-leverandør og driftsansvarlige (SDU) med
assistance fra et advokatfirma.
Undertegnede er nu observatør af projektet, indtil
portalen er færdigudviklet. Når den står færdig, vil
undertegnede bistå med implementeringen af portalen
med bistand fra de øvrige almen medicinske koordinatorer
og Sekretariatet for Lægelige Videreuddannelse Øst. PLO-Efteruddannelse har sikret portalen
driftsmidler i to år. Implementering af portalen til de øvrige regioner vil afhænge af portalens
anvendelighed i praksis.

Kontakt: Nhat Ngo, praktiserende læge og almenmedicinsk uddannelsesvejleder,
e-mail: ngoxuannhat@hotmail.com

2019

Tværsektoriel behandling af patienter med funktionel lidelse
Projektet har involveret alment praktiserende læger, hospitalsafdelinger med speciale i kroniske smertetilstande og kommuner. Projektet havde til formål at undersøge, hvordan patienter
og professionelle oplevede tværsektorielle forløb og tværsektoriel koordinering for funktionelle lidelser. Projektet er afsluttet i februar 2020. Resultaterne viste, at mange patienter
ofte oplevede at blive mødt med manglende forståelse og anerkendelse af de professionelle.
Samtidig oplevede mange patienter, at deres behandling var fragmenteret, og at de selv skulle
tage et stort ansvar for at viderebringe oplysninger mellem afdelinger og sektorer. Hvad angår
de professionelle, viste resultaterne, at de oplevede kommunikationsvanskeligheder ved brug
af skriftlige attester, og at de kunne træde i modarbejdende roller i forhold til hinanden, hvor
den praktiserende læge blev patientens advokat, og sagsbehandleren blev patientens anklager. Dertil havde de professionelle forskellige ønsker til tidsforløb. Sagsbehandlerne ville gerne
have, at indsatser fra jobcenter, læge og hospitaler foregik samtidig, mens praktiserende læger
og hospitalsansatte hellere ville have adskilte indsatser, der foregik én ad gangen.
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Der kan læses mere i følgende artikel: https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/2055102919852500
Yderligere to artikler er i reviewproces, og en ph.d.-afhandling er forsvaret den 5. februar 2020.

Kontakt: Annette Sofie Davidsen, praktiserende læge, lektor og assisterende
forskningsleder, Forskningsenheden for Almen Praksis, e-mail: adavid@sund.ku.dk
eller Rikke Schultz, psykolog og ph.d., e-mail: rikke.schultz@sund.ku.dk

Udviklingen af en patientcentreret model i almen praksis - et pilotprojekt
Patienter med multisygdom udgør cirka 22% af befolkningen i Region Hovedstaden. Samtidig
eksisterer der begrænset viden om, hvordan sundhedsvæsenet kan organiseres, så denne
gruppe patienter i højere grad understøttes i deres ofte lange patientforløb. Forskningsresultater om organisering af sundhedsvæsnet for mennesker med multisygdom peger på, at almen
praksis er central for behandling og opfølgning af den samlede sundhedsfaglige indsats for
disse mennesker i et tæt samarbejde med hospitaler og kommuner. Herværende projekt har
fokuseret på multisyge borgere med kompleks multisygdom dvs. de 5-10% mest syge borgere.
Projektet har udviklet en model, der benævnes ”Multisygdomsmodellen”, som er afprøvet i et
pilotprojekt, hvor 48 komplekse multisyge patienter indgik i en stor lægepraksis med 9.000
tilmeldte borgere.

2019

Projektets model omfattede forlængede konsultationer på 45 minutter, en sygeplejerske, der
koordinerede behandling af patientens besøg i kommunens sundhedscenter og i hospitalets
ambulatorier. De forlængede konsultationer indeholdt
en plan med en gennemgang og planlægning af patientens behandling, evt. henvisning til rehabilitering
i kommunen og mulig overførsel af besøg i ambulatorier til almen praksis. Desuden medicingennemgang
på farmakologisk ambulatorium med eventuelle råd
til medicinlisten fra denne afdeling til egen læge.
Den praktiserende læge modtog en honorering for
de forlængede konsultationer, og sygeplejersken blev
delvist lønnet af projektet. Projektet var godkendt af
Multipraksisudvalget.
Projektet viste på baggrund af fokusgruppeinterviews
med personale i almen praksis, kommunen og ambulatorium lovende resultater, der viste bedre information, mere sammenhæng og 50% flere henvisninger til rehabilitering i kommunen. Patienter og
pårørende vurderede også en øget sammenhæng, at de blev lyttet til og var gennemgående
tilfredse med den nye organisation i almen praksis. De beskrev desuden højere grad af medinddragelse og koordinering af patientforløbet og tættere samarbejde med særligt kommunen.
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Forskningsprojektet har skabt ny viden for praktiserende læger, sygehuse og kommuner i
forhold til et mere effektivt samarbejde omkring patienter med multisygdom. En viden, der
kan omsættes til konkrete anbefalinger for et tværsektorielt samarbejde, med fokus på sammenhængende behandlingsforløb med patienten i centrum. På baggrund af disse erfaringer
er modellen videreudviklet og planlægges nu afprøvet med anvendelse af et lodtrækningsforsøgsdesign i 16 lægepraksis i Region Sjælland og Region Hovedstaden og med inddragelse af i
alt 320 patienter med kompleks multisygdom.

Kontakt: Anne Frølich, professor, Innovation and Research Centre for Multimorbidity,
Slagelse Hospital, Region Sjælland, e-mail: anfro@sund.ku.dk

Værdiskabende evaluering af Praksis Plus i Region H – den kvalitative del
Den tidligere gennemførte kvantitative evaluering af Praksis Plus pegede på, at der var brug
for yderligere dialog med de nynedsatte, praktiserende læger omkring behov for støtte i den
særligt sårbare opstartsfase.
Tre fokusgrupper i hhv. Sydhavnen (okt. 2018), Vanløse (okt. 2019) og Lyngby (jan. 2020) med i alt
18 deltagere identificerede lokaler, (personale)ledelse og supervision som de kritiske forhold.
Pladsproblemerne fyldte bl.a. meget i samtalerne, da de påvirkede hverdagen i praksis.
Dialogen afstedkom også 66 forslag til løsninger, hvor en regional udbygning af Praksis Plus
med et samlet overblik over almen praksis-relevante forhold stod helt øverst på ønskelisten.
Andre ønsker var formaliseret videndeling, praksisbesøg, driftssparring osv.

Kontakt: Tina Eriksson, praktiserende læge, e-mail: eriksson@dadlnet.dk eller Ulrik Bak
Kirk, equip manager, e-mail: equip.we@gmail.com

Workshop – udvikling i egen klinik

2019

Projektet er et koncept med to faciliterede workshops for hele klinikken. Indimellem de to
workshops arbejdes der med udviklingsprojektet i egen klinik. Projektet gør det nemt at komme i gang, og der sikres faglig sparring under hele forløbet. Specielt værdsætter deltagerne
sparringen klinikkerne imellem. Efter endt deltagelse kan der søges om tabt arbejdsfortjeneste, i alt 15.000 kr. pr. klinik.

Kontakt: Sekretariatet, kap-h@regionh.dk
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Projekter op til 25.000 kr.
Sekretariatet i KAP-H råder over en årlig pulje på 200.000 kr. til administrative bevillinger,
hvor sagsbehandlingstiden er kort, og hvor KEU orienteres efterfølgende.

FYAM Hovedstaden - fyraftensmøder
Forum for Yngre Almenmedicinere er DSAM’s gruppe af yngre læger, der er under uddannelse
til speciallæge i almen medicin eller på vej ind i specialet. FYAM Hovedstaden samler interesserede til undervisning, sparring og socialt samvær fire-fem gange om året og støttes med
5.000 kr. pr. år i perioden 2019-2021.

Klinisk ultralyd i almen praksis – en systematisk behovsanalyse

2019

Interessen for at anvende klinisk ultralyd (KU) blandt praktiserende læger er stigende.
Ultralydsteknologien er blevet billigere og lettere tilgængelig, og mange praktiserende læger
har lært at anvende ultralydsdiagnostik i deres uddannelse. Der er derfor et behov for at
udvikle uddannelsestilbud i KU til praktiserende læger. Der foreligger dog kun sparsom viden
om, hvilke typer af ultralydsskanninger, som udføres i almen praksis, og det har derfor været
vanskeligt at tilrettelægge kurser med et relevant pensum.
Projektets formål var at afklare, hvilke typer af ultralydsskanninger og ultralydsvejledte procedurer, der bør inkluderes i et basalt ultralydspensum for praktiserende læger. Vi anvendte
Delphi-metoden til at opnå konsensus blandt et panel af skandinaviske, praktiserende læger
med erfaring i brugen af KU. 45 læger blev
inkluderet og bedt om hver især at udarbejde en
liste over de skanningstyper og ultralydsvejledte
procedurer, de fandt mest relevante i deres
arbejde som praktiserende læger. Forslagene fra
samtlige paneldeltagere blev samlet og forelagt
paneldeltagerne igen. De blev bedt om at bedømme, hvilke af alle forslagene, de fandt mest
relevante. To efterfølgende evalueringsrunder
blev gennemført. De skanningstyper og procedurer der blev fundet mest relevante af mere end
to tredjedele af paneldeltagerne blev inkluderet
på en prioriteret liste. Der blev opnået enighed
om 26 skanningstyper og fire ultralydsvejledte
procedurer. Denne prioriterede liste kan danne
grundlag for tilrettelæggelsen af fremtidige
uddannelsesaktiviteter for praktiserende læger,
der ønsker at anvende KU i deres arbejde.
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Artikel: Løkkegaard T, Todsen T, Nayahangan LJ, Andersen CA, Jensen MB, Konge L. Point-of-care
ultrasound for general practitioners: A systematic needs assessment. Scandinavian Journal of
Primary Health Care. 2020;1-9.

Kontakt: Thomas Løkkegaard, praktiserende læge, e-mail: d311979@dadlnet.dk

Nordisk Kongres i almen medicin - NCGP 2019
Kongressen blev afholdt i Aalborg den 17.-20. juni 2019. Alment praktiserende læger, der har
fået accepteret præsentationer på kongressen, kan opnå et tilskud til kongresdeltagelsen.
Bjørn Perrild havde en præsentation med titlen ”PKO 30 years in Denmark”, der blev vist i
Quality Lounge på Nordisk Kongres.
Eske M. Poulsen havde en præsentation i Quality Lounge med titlen
”Changing the mindset of GP’s and patients with chronic pain - sharing
experiences from Strandvejslægerne in Frederiksværk, Denmark”.
Personale fra klinikken deltog også i kongressen.
Janne Unkerskov havde to præsentationer i Quality Lounge. Den ene
vedrørte hjertesygdomme i almen praksis og den anden havde titlen
”Peer-visits: Feedback on ordination patterns”.
Nur Nabil Ahmad havde en præsentation i Quality Lounge om sårbare ældre med titlen
”Outreach home visits to frail and vulnerable elderly people” - et projekt af hoveduddannelseslæger, som KEU støttede i 2018.
Stine Lei Fredslund deltog i tilrettelæggelsen af ”Symposium om supervision”.
Thomas Gorlen havde en posterpræsentation med titlen ”Evaluation of palliative care in a
Danish General practice” på Nordisk Kongres.

2019

Thomas Løkkegaard havde en præsentation med titlen ”Basic Point-of-Care Ultrasound
Competencies for General Practitioners” på Nordisk Kongres.
Uddannelses- og tutorlæger fra Bornholm. Anette Boll Møller samlede en gruppe læger i
introduktions- eller hoveduddannelsesstilling på Bornholm, der alle deltog i kongressen og
præsenterede en fælles poster. Formålet var at introducere uddannelseslægerne til almen
medicinsk forskning, netværk og vidensdeling, hvilket tutorlæger på Bornholm tidligere har haft
god erfaring med. På Bornholm bliver der til stadighed arbejdet på at skabe aktiviteter, som
samler lægerne og styrker fællesskabet og identiteten som kommende, praktiserende læge.

21

Palliationskongres 2019
Thomas Gorlén deltog sammen med noget af sit personale i kongressen ”16th EAPC World
Congress”, som blev afholdt i Berlin 23.-25.maj 2019. Posteren med titlen ”Palliative care in a
Danish general practice” blev præsenteret. Hovedbudskaberne fra konferencen er sammenfattet og formidlet til konsulenterne i KAP-H.
Ligeledes er materialet tilgængeligt på sundhed.dk:
Referat af Thomas Gorlén fra “16th EAPC World Congress” i Berlin, den 23.-25. maj 2019
“Toolkit for the development of palliative care in
primary care 2019”
”Palliative care in a Danish general practice”

Udvikling og evaluering af en samarbejdsmodel
mellem de praktiserende læger og plejecentre på Frederiksberg
Praktiserende læge Anita Mink har fået bevilget 25.000 kr. til at bidrage til den endelige
evalueringsrapport af samarbejdsprojektet på Frederiksberg, hvor der i 2014-16 blev udviklet,
implementeret og evalueret en samarbejdsmodel. Først i juni 2019 var de kvantitative data til
rådighed, og der har således været et arbejde med at sammenskrive resultaterne. Projektet
blev afrapporteret til KEU den 28. oktober 2019.

World Congress Ultrasound in Medical Education
Thomas Løkkegaard deltog i “7th World Congress Ultrasound in Medical Education”, der fandt
sted ved University of California, School of Medicine den 12.-15. september 2019. Løkkegaard
præsenterede resultater fra projektet ”Point-of-Care Ultrasound for General Practitioners: A
Systematic Needs Assessment”. Løkkegaard er uddannelsesansvarlig i Dansk Almenmedicinsk
Ultralydsselskab (DAUS) og har derfor en særlig interesse i, at uddannelsen af uddannelses- og
speciallæger i almen medicin foregår på et evidensbaseret grundlag.

Årsager til manglende screening for komplikationer hos type 2-diabetikere

2019

Projektet er udsprunget af et større, tværsektorielt projekt om behandling af diabetikere,
TværSam.
I forbindelse med TværSam blev der hos Grøndalslægerne lavet en opgørelse over, hvor mange
patienter med diabetes, som fulgte opfordringen om regelmæssig screening for senkomplikationer hos fodterapeut og øjenlæge. Det viste sig, at ca. 30% af patienterne af forskellige årsager
ikke kom til fodterapeut og/eller øjenlæge som anbefalet. Formålet med undersøgelsen var at
opnå en forståelse af årsagerne til den manglende deltagelse med henblik på at kunne iværksætte tiltag, der i fremtiden kan få patienterne til at følge anbefalingerne.
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KOPA (Kompetencecenter for Patientoplevelser) har senere udarbejdet en rapport med titlen
”Forebyggende undersøgelser for senkomplikationer - Drivere og barrierer hos personer med
type 2-diabetes”. Der er udviklet et nyt koncept, hvor praktiserende læger kan henvise til en
screeningspakke, så patienterne kan få undersøgelserne lavet samme sted og samme dag.
Rapporten ”Årsager til manglende screening for komplikationer hos type 2 diabetikere” har
udgjort en del af baggrundsmaterialet for gruppen, specielt omkring forståelsen af årsagerne
til den manglende screening og i forhold til dimensioneringen af projektet.
Vi er dermed kommet et stort skridt i retning af at få flere patienter til at deltage i screeningen
for sendiabetiske komplikationer.

2019

Kontakt: Marie Østerby, Grøndalslægerne, e-mail: mosterby@gmail.com
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Vi tog vores
egen medicin
Projekt i egen klinik
Styr på stærk smertestillende medicin

og ﬁk udskrivningen af stærk smertestillende
medicin drastisk ned
Tekst af journalist Mi Storm Jensen

S

trandvejslægerne Frederiksværk måtte konstatere, at de lå over gennemsnittet
for udskrivning af stærk smertestillende medicin til deres patienter i regionen.
De satte sig derfor for, at de ville se et knæk på kurven og ligge under niveauet for resten
af Halsnæsklyngen inden for et år.

Eske Martens Poulsen er medicinkonsulent, så
det ærgrede ham selvfølgelig lidt ekstra, at
han sammen med sine ﬁre kompagnoner, Birgit
Ottesen, Helle Ellegård Harreschou, Christina
Andersen og Trine Lærke Ravnborg, der udgør
Strandvejslægerne Frederiksværk, lå i top på
morﬁnbehandlingen.
Lægerne besluttede sig for at lave en projektansøgning til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden.
De vidste, at udfordringen med morﬁnbehandlingen og smertehåndtering ville kræve
mange ressourcer. Mange af deres patienter med
kroniske smerter har fået morﬁn i årevis, og er
blevet afhængige, så det var ikke noget, der lige
kunne klares på fem minutter. Patienterne havde
derudover både ﬂere diagnoser og psykosociale
problemer.
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Grundig forberedelse giver
den bedste start

”Det var altafgørende, at vi var enige om, at vi
havde et problem, og at vi ville løse det,” fortæller Birgit Ottesen, der blev udnævnt som
projektansøger.
Hvis de ikke selv gjorde noget, kunne de måske
ende med at blive tvunget af ydre pres, fx af
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Samtidig
var der skriverier i medierne, hvor kendte talte
positivt for eksempelvis medicinsk cannabis osv.
De fem kolleger tog væk på et seminar for at
vende deres projektet grundigt igennem – både
deres egen modstand, patienternes og perso-

nalets. Det var jo syge patienter med stærke,
kroniske smerter. Kunne vi over hovedet være
bekendt at ændre på den medicin, de havde fået
i ﬂere år? Ville de kunne klare det? Hvad ville
patienterne få ud af det? For hvis skyld gjorde
vi det, vores egen, patienternes, STPS’s? Ville
personalet få skældud fra frustrerede patienter?
Hvad med vores egen rolle som læger, hvad synes
vi selv er ordentlig lægegerning?
Da alt var vendt og drejet, gik de i gang med
at ﬁnde ud af, hvor mange og hvilke af deres
patienter skulle indgå i projektet. Terminale
patienter og kræftpatienter blev fritaget, men
det blev alligevel til omkring 400 patienter, som
skulle have individuelle samtaler og behandling.
Næste skridt var at forberede personalet, og
der blev holdt en undervisningsdag. Det blev
Eske Martens Poulsen
og Birgit Ottesen fra
Strandvejslægerne
Frederiksværk.

Projekt i egen klinik
Styr på stærk smertestillende medicin

24
understreget, at det var vigtigt, at der var fælles
fodslag, og alle vidste, hvad de skulle sige til
patienterne – også selvom det betød besvær og
sure patienter. Patienterne blev også informeret
om projektet gennem patientinformation på
hjemmesiden og på skærme i venteværelset.
Endelig blev der også lavet en letlæselig patientfolder ”Smertehåndtering – udfordringen med
morﬁnbehandling”, der gennemgår forskellen
mellem akutte og kroniske smerter, behandlingen
og regler for morﬁnbehandling.

Mange sure patienter i starten

Som forventet blev mange af patienterne både
vrede og frustrerede, når de ringede og ville have
en receptfornyelse, og de så ﬁk nej og besked
om, at de skulle komme ind til en samtale om en
ny smerteplan og forbrug af medicin med deres
læge. Sure patienter fyldte meget i starten.

2019

”Vores personale var rigtig gode
til at tale med patienterne, og de
blev endnu bedre efterhånden som
vi ﬁk erfaringer med vellykkede
nedtrapninger.”
Begge mener, at det var afgørende for successen,
at der ingen tidspres var. Hvis patienten havde
brug for det, var der masser af tid. Det blev aftalt
med den enkelte patient på individuelle forløb
af længere eller kortere varighed. Nogle skulle
trappes ud, mens det for andre var et mål at få
reduceret forbruget. Nogle droppede ret hurtigt
morﬁnen, mens andre må kæmpe for at tage små
skridt. Nogle af patienterne har besvær med at
møde ind til samtaler, og så bliver der lavet en
telefonisk opfølgning, for alle patienterne bliver
fulgt nøje under forløbet.
”Det handler i høj grad om tillid fra patient til
læge, og vi var meget ærlige over for patienterne
og fortalte, at det ville blive hårdt, og at de nok
ikke kunne undgå at få abstinenser og smerter.
Vi tog ansvaret for vores patienter, for de var jo
en slags misbrugere. Mange var angste for at
få det dårligere, og det fyldte meget hos dem,”
fortæller Eske Martens Poulsen.
”Mange af vores patienter ﬁk det bedre efter

en tid med mindre træthed, mere klar tænkning,
mindre svimmelhed og mere energi uden at få
ﬂere smerter. Nogle få har skiftet til et andet
lægehus undervejs,” fortæller Birgitte Ottesen.

Vi er blevet klogere

Resultaterne taler deres eget klare sprog.
95 procent af de kroniske smertebehandlinger,
dvs. stort set alle patienter i projektet har haft
en gavnlig effekt med enten helt udtrapning eller
en delvis nedtrapning.
”Behandlingen har at gøre med ens mindset til
smerter og erkendelse af kronisk smertetilstand,
og hvordan vi så håndterer det. Så udover samtale
med enten os eller vores sygeplejerske har vi
også i samarbejde med kommunen henvist til
kommunens forskellige sundhedstilbud som fx
rygtræning, og hvad der ellers har været af behov,”
siger Birgitte Ottesen.

”Vi er blevet meget klogere på
smertebehandling og gået fra en
teoretisk til praktisk erfaring. Nu
henviser vi ikke bare længere til
smerteklinikkerne. Indkaldelse
og samtaler fyldte meget i starten,
men nu fylder det ingenting, det
indgår bare som en naturlig del af
vores almindelige lægearbejde.”
Og Strandvejslægerne nåede deres mål så godt
og vel. Nu er de gået fra top til bund, når det
drejer sig om udskrivning af stærk smertestillende medicin. Samtidig glæder de sig over den
smitteeffekt det også har haft for deres kolleger
i Halsnæs. Halsnæsklyngen skriver langt færre
recepter på stærk smertestillende medicin end
for bare et år siden.

Har haft en gavnlig
effekt med enten
helt udtrapning eller
en delvis nedtrapning.

Projekt i egen klinik
Styr på stærk smertestillende medicin
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Spiste piller til morgenmad

D

a Eske Martens Poulsen nævnte for Vibeke Dyrnæs, at de skulle se på hendes forbrug
af stærk, smertestillende medicin, scorede han bestemt ikke point for det. 55-årige
Vibeke har været gennem fem operationer for diskusprolaps i ryg og nakke, havde
slidgigt og været uarbejdsdygtig og førtidspensionist i ﬂere år. Hendes medicinforbrug
var bestemt ikke for børn. Hun startede dagen med en stor portion mix af tabletter, og
hendes dag var styret af, hvornår hun skal have sin medicin.

”Jeg har haft bøvl med min ryg siden jeg var 18
år, og som social- og sundhedshjælper har jeg
heller ikke skånet min ryg. Jeg levede et liv på
piller med kroniske smerter, konstant hovedpine
og et smertehelvede,” fortæller Vibeke.

Statsautoriseret narkovrag

”Jeg levede i en omtåget verden, hvor det aldrig
var helt klart. Jeg ﬁk så meget medicin, at det slet
ikke er til at forstå for smerter, for bivirkninger,
for min angst osv. – det var en skrue uden ende,”
forklarer Vibeke Dyrnæs og kalder sig selv et
statsautoriseret narkovrag, eller det VAR hun.
”Jeg havde gået til behandling på en smerteklinik, og jeg troede, at de var eksperter, så jeg
greb ikke bolden, da min læge Eske, kastede den
og sagde til mig, at vi skulle kigge på mit store
medicinforbrug,” husker hun og efter at have
tænkt sig lidt om sagde hun:

Smertefri bliver hun aldrig, og sådan er det.
”Jeg prøver at fokusere på noget andet end smerterne, for de er der jo, men det skal være til at
holde ud. Mit barnebarn kan jo få mig til næsten
alt, og så har jeg jo min lille hund og papegøjen,
og hvad min datter ellers kommer hjem med,”
siger Vibeke med et stort smil.

Vibeke Dyrnæs har gjort store
fremskridt - det kan aflæses
helt konkret på antallet af
medicinæsker.

”Ok, lad os gøre det, Eske.
Jeg kan jo ikke dø af det, og det
her er heller ikke et liv, så jeg
har alt at vinde.”

2019

Vi gør det sammen

For Vibeke har det været afgørende, at Eske
ikke pressede hende, men at de var sammen
om hendes nedtrapningsplan. Hun synes selv,
at hun har gjort store fremskridt – og det kan
aﬂæses helt konkret i medicinæskerne. Hun har
returneret meget medicin på apoteket. Hendes
mål er at komme ud af al medicin for så derfra
at ﬁnde ud af, hvad hun helt basalt har brug for.

Vibeke Dyrnæs har ikke fortrudt, at hun sagde
ja til at være med i projektet, og det afgørende
har været hendes tillid til Eske og til den måde,
han behandler hende på.
”Når jeg ikke orker at tage bussen ind til
lægehuset, så tager vi en telefonkonsultation.
Han lytter til mig og har endnu ikke dunket mig
i hovedet, selvom jeg ikke har kunnet overholde
planen,” siger Vibeke Dyrnæs.
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Jeg har fået min livskvalitet tilbage

U

lrik Larsen husker tydeligt, at han i juni 2018 var til en samtale med sin læge, Birgit
Ottesen, hvor hun sagde, at han skulle udfases af morﬁnen.

”Jeg blev meget vred, nu havde jeg fået morﬁn i
mere end 10 år, så hvordan kunne de tro, at jeg
kunne undvære morﬁnen,” fortæller Ulrik Larsen.
Han tog dog til det møde, han var inviteret
til sammen med andre patienter med kroniske
smerter, og havde også læst den folder, han
havde fået udleveret om smertehåndtering. Men
det var bestemt ikke med et åbent sind, han kom.

Familien kunne næsten
ikke kende ham. I flere år
havde han meldt sig ud af
familieaktiviteterne, og han
havde levet som en zombie.

Som 20-årig var Ulrik ude for en arbejdsulykke
og brækkede ryggen. Han var tæt på at dø, men
overlevede og blev omskolet til pædagog. De
seneste år har han haft et ﬂeksjob på 6 timer
om ugen.

2019

Startskuddet på et nyt liv

”Det gik op for mig, at det var en langsom udfasning, hvor jeg skulle droppe en morﬁnpille hver
sjette uge. Samtidig gik jeg til samtaler hos en
psykolog, gik til yoga, mindfulness, massage,
lange gåture hver dag, cykelture og træningsprogrammer i ﬁtnesscentret. Det var da hårdt, for jeg
havde abstinenser. Men aktiviteterne steg støt,
mens antallet af morﬁnpiller faldt. Der gik lidt
sport i det, så pludselig kunne det ikke gå hurtigt
nok, før jeg var helt morﬁnfri,” fortæller Ulrik.

Han måtte lære, at ﬁnde balancen mellem træning og aktiviteter og afslapning, for hans ryg
var stadig ikke god, formanede kiropraktoren.
Familien kunne næsten ikke kende ham. I ﬂere
år havde han meldt sig ud af familieaktiviteterne,
og han havde levet som en zombie – meget af
tiden på sofaen med Netﬂix.

Fra tilskuer til deltager

”Mine kroniske smerter er ikke forsvundet, men
nu skal smerterne ikke styre mit liv. Jeg har taget
styringen nu. Jeg har lige så ondt som før, men
jeg vil hellere vide med mig selv, at jeg har ondt,
fordi jeg har trænet eller været aktiv, hvor jeg
tidligere havde lige så ondt ved bare at ligge på
sofaen. Jeg tror heller ikke, at morﬁnen havde
nogen særlig virkning, det var næsten blevet
placebo. Men morﬁnen betød, at jeg levede i en
omtåget verden,” forklarer Ulrik.
”Jeg har fået et nyt, aktivt liv. Jeg har fået et
liv med mere sjov og spas. Min helt store driver
er min familie. Jeg er blevet en bedre og nærværende far for mine børn og partner for min kone.
Jeg kan ikke deltage i alle familiens aktiviteter,
men det er blevet meget nemmere at håndtere
fravalgene,” mener han.
Ulrik begyndte at søge bøger om smertebehandling. Han har fået blod på tanden og vil gerne
se, hvor langt han kan komme. På sigt håber han
også, at han kan arbejde ﬂere timer.

”Mit liv er blevet langt bedre
uden morﬁnen. I dag får jeg
slet ingen medicin udover
panodil. Jeg er fysisk aktiv, og
det giver mig ny energi og gør
mig gladere. Jeg har lært at
håndtere mine smerter, for de
er en fast følgesvend.”
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Økonomi
I KEUs pulje var der primo 2019 24,8 mio. kr. KEU bevilgede i alt 9,6 mio. kr. til projekter,
efteruddannelse og supervision i 2019 og heraf blev 6,1 mio. kr. brugt. Nogle projekter er
forsinkede og udsat, men der har også været et mindre forbrug på nogle af bevillingerne.
Den samlede pulje har således 18,7 mio. kr. primo 2020.

Puljemidler i 2019

24.853.860

Forbrug i 2019
Projekter

3.084.645

Efteruddannelse

1.183.474

Supervision

1.854.391

I alt

6.122.509

Overførsel til 2020

18.731.351

KEU-midler – forbrug i 2019

Projekter
Efteruddannelse

2019

Supervision
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