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Institution: Sydvestjysk Sygehus    
Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Camilla Tykgaard Clausen 

Sagsnr.: 20/11146 E-mail: camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk   

Dato: 23. marts 2022 Telefon: 40 17 93 62  

 

Referat - møde i PKO-gruppen 

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 15.00-17.00 

Mødelokale 5 + webex  
 

 

Deltagere: 

Praksis:  Jytte Møller (medformand), Uffe Lysholt, Thomas Ploug og Per Nyhuus. 

SVS:  Anna-Marie Bloch Münster (medformand), Per Heden Andersen, Allan Thimsen, Lene 

Guldberg Hansen, Christina Tinghus, Jette Kynde Schøtz, Lars Tambour Hansen, Brian 

Faurskov, Majbritt Grønborg Knudsen, Britt Linnebjerg, Lars Henriksen, Christina Ryborg, Kia 

Elten og Camilla Tykgaard Clausen (referent).  

Gæster: Lise Ventzel (punkt 5) – virtuel deltagelse under punktet. 

Tina Leslie Lund (punkt 5) – fysisk deltagelse.  

Lars Gehlert Johansen og Simon Nyvang Mariussen (punkt 6) – deltager i hele mødet.  

Camilla Elkjær Sørensen (punkt 7) – virtuel deltagelse under punktet.  

Afbud:  Per Nyhuus, Lars Tambour Hansen, Majbritt Grønborg Knudsen.   

Bilag:  Punkt 3: Udkast til Kommissorium for PKO-kredsen på Sydvestjysk Sygehus 

Punkt 4: Udkast til styringsværktøj for PKO-kredsens strategi 2021-2022  

Punkt 7: ”Projekt: Ens, tilgængelige og synlige udredningstilbud til almen praksis” 

Beslutning (B), Drøftelse (D), Orientering (O), skriftlig orientering (SO).  
 

Punkt Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden v. Anna-Marie Bloch Münster (B)  

 

Velkommen til Lars og Simon fra SydKIP. 

 

Referat  

Dagsorden godkendes 

 

  

mailto:camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk
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2 Siden sidst v. sygehus og praksis (O) (5 min.)  

 

Referat 

Drøftelse af hvad der aktuelt fylder på sygehuset og i praksis. Begge sektorer påvirkes af personale-

sygemeldinger, COVID-19 vaccinationsindsatsen og ventetider. På SVS fylder arbejdet med sygehusets 

nye strategi og kandidatuddannelsen i medicin.  

 

Demensklinikken er startet op. SVS er nød til at forholde sig ret stringent til visitationskriterierne for 

demensklinikken. Forløbsbeskrivelsen og visitationskriterierne findes her: Demens - sundhed.dk 

Der er udsendt nyhed i januar 2022 om demensklinikken og forløbsbeskrivelsen.  

 

3 Kommissorium for PKO-kredsen på Sydvestjysk Sygehus v. Anna-Marie B. Münster (B) (10 min.)  

 

Sagsfremstilling 

På strategiseminaret d. 07.09.21 arbejdede PKO-kredsen med at formulere en fælles vision og retning for 

kredsens arbejde.  

 

Med udgangspunkt i dette, er vedhæftede udkast til et kommissorium for PKO-kredsen blevet 

udarbejdet. Kommissoriet indeholder baggrunden for PKO-samarbejdet, formål, kredsens 

sammensætning og opgavebeskrivelse. Et kommissorium bruges som et fælles rammepapir – både for 

eksisterende og ny medlemmer.  

 

Indstilling 

PKO-kredsen drøfter kommissoriets indhold og beslutter om denne kan godkendes.  

 

Referat  

Kommissoriet godkendes. Det lægges på sygehusets hjemmeside.  

 

Bilag: Udkast til Kommissorium for PKO-kredsen på Sydvestjysk Sygehus 

 

4 Indsatser for PKO-kredsen 2021-2022 v. Anna-Marie B. Münster og Jytte Møller (B) (10. min.) 

 

Sagsfremstilling 

På strategiseminaret d. 07.09.21 arbejdede PKO-kredsen med at udvælge og definere de strategiske 

fokusområder, som de vil arbejde med i 2021-2022. De tre strategispor blev 1) datadrevet 

kvalitetsudvikling, 2) elektronisk kommunikation og 3) relationsdannelse og gensidig forståelse.  

 

På PKO-mødet i oktober 2021 udvalgte PKO-kredsen tre nøgleindsatser til strategien.  

- Kvalitetsudvikling af henvisninger og udskrivningsepikriser  

- Styrket brug af korrespondancer på SVS   

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/icpc-oversigt/p-psykisk/demens/
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- Besøgsrunde i almen praksis  

 

De tre strategispor skal dog tænkes ind i alle de indsatser som PKO-kredsen initierer. Vedhæftet er et 

forslag til et styringsværktøj for PKO-kredsens strategiarbejde. Det fungerer som et arbejdsdokument, 

hvor alle indsatser opridses løbende. Styringsværkstøjet vil fremadrettet blive vedlagt dagsordenen til 

PKO-møderne. Desuden vil de sager som fremgår af dagsordenen blive knyttet til det/de relevante 

strategiområder.  

 

Indstilling 

PKO-kredsen beslutter om oplægget til, hvordan kredsen arbejder med strategien kan tiltrædes.  

 

Referat  

Indsatsoversigten fastholdes som et arbejdsredskab der opdateres forud for hvert PKO-møde. Der er 

overensstemmelse mellem indholdet i oversigten og de mål der blev sat op på strategidagen i sept. ’21.  

 

Ift. manglende repræsentation fra klyngerne i Esbjerg. Thomas Ploug vil gerne hjælpe med at forhøre sig 

ved kollegaer fra Esbjerg. PLO sender desuden en opfordring ud til at praktiserende læger i 

Esbjergklyngerne kontakter Anna-Marie, hvis de er interesseret i at indgå i PKO-arbejdet.  

 

Bilag: Udkast til styringsværktøj for PKO-kredsens strategi 2021-2022 

 

5 Ny klinik for senfølger efter kræft på SVS v. Lise Ventzel (D) (15 min.)  

Relevans: Forbedret kommunikation mellem sygehus og almen praksis.  

 

Sagsfremstilling 

Klinikken for senfølger efter kræft er forankret i Kræftambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, og er 

etableret pr. 1. oktober 2021. 

 

Sydvestjysk Sygehus ønsker med senfølgeklinikken at styrke indsatsen til patienter med senfølger efter 

kræft ved at organisere et tværfagligt og målrettet tilbud til patientgruppen.  

 

Senfølger efter kræft kan ramme alle organsystemer og omfatter ny primær kræftsygdom og fysiske, 

psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen af denne. 
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Senfølger efter kræft er således helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver 

kroniske, eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter kræftbehandlingen er afsluttet. Der 

er en lang række senfølger efter kræft herunder generende træthed, nedsat lyst til seksuelt samvær, 

muskel- og ledsmerter, koncentrations- og hukommelsesbesvær m.fl.  

 

Patientens forløb i klinikken for senfølger efter kræft på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 

Formålet med en senfølgeklinik er at tilbyde borgere med uafklarede eller ubehandlede senfølger efter 

kræftbehandling mulighed for afklaring, rådgivning og evt. behandling af deres gener.  

 

Et forløb i senfølgeklinikken vil typisk indeholde: 

 1. samtale og undersøgelse 

 Evt. supplerende undersøgelse eller henvisning til udredning i relevant speciale 

 2. samtale med henblik på opfølgning på evt. iværksat behandling 

 Afslutning 

 

Tilbuddet kræver en henvisning fra egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling. Senfølgeklinikken er et 

samarbejde mellem Sygehus Lillebælt Vejle og Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvorfor henvisningen skal 

sendes til Onkologisk Ambulatorium Sygehus Lillebælt Vejle.  

 

Kommunikation til praksis  

Siden senfølgeklinikken startede d. 01.10.21 er der blevet sendt en artikel ud i nyhedsbrevet til praksis. 

Der modtages dog ganske få henvisninger fra praksis, hvilket menes at skyldes, at kendskabet til 

tilbuddet forsat er begrænset.  

 

Indstilling  

Det drøftes, hvordan SVS skal styrke kommunikationen omkring senfølgeklinikken til praksis.  

 

Referat  

Der er ikke kendskab blandt praktiserende læger til tilbuddet. Forslag om at det går med i nyhedsbrevet. 

Det har dog allerede været med i nyhedsbrevet i efteråret 2021.  

 

Forløbsbeskrivelsen for senfølger til kræft er forslået som én af de forløbsbeskrivelser der kan indgå i 

VID’s implementeringsprojekt om at styrke kendskab til forløbsbeskrivelser. Desuden håber 
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senfølgeklinikken på at kunne afvikle et regionalt tværsektorielt kick-off møde med repræsentanter fra 

kommune og almen praksis. 

 

Det nye for praksis er den fælles indgang og en afdeling der er tovholder for alle senfølger – også hvis der 

er behov for psykologisk bistand el. input fra en socialrådgiver. Praksis spurgte om der er mulighed for at 

sende korrespondancer og ringe til specialistrådgivning. Korrespondancer må man gerne sende, der 

følges op på muligheden for specialistrådgivning.   

 

6 Orientering om SydKIP og samordningskonsulentfunktionen v. Lars Gehlert Johansen og Simon Nyvang 

Mariussen fra SydKIP (O) (20 min.)  

Relevans: Styrket relation og gensidig forståelse mellem sygehus og almen praksis  

 

Sagsfremstilling 

SydKIP er en enhed i praksisafdelingen som understøtter kvalitetsudvikling, efteruddannelse og 

samordning i praksissektoren. 

SydKIP skal: 

 understøtte kvalitetsarbejdet i klynger for praktiserende læger 

 hjælpe med organisations- og kvalitetsudvikling i de enkelte klinikker 

 understøtte samarbejdet på tværs såvel mellem praksisområde, sygehus og kommune som mellem 

praksisområder, hvor det er relevant 

 bistå med kompetenceudvikling når og hvor behov viser sig 

 støtte opfyldelse af kvalitetskrav opstillet i lovgivning, overenskomster, sundhedsaftaler og 

praksisplaner 

 være parat til at iværksætte indsats på baggrund af pludseligt opståede aktører og interessenter. 

 

Lægelig leder Lars Gehlert Johansen og samordningskonsulent Simon Nyvang Mariussen giver en kort 

indføring i de enkelte funktioner i SydKIP, der alle har til formål at understøtte kvalitet, udvikling og 

trivsel i almen praksis og den samlede praksissektor. Hertil vil aktuelle indsatser for samarbejdet med 

den øvrige primærsektor og samordningen mellem sygehuse, almen praksis og kommuner blive 

præsenteret. Endeligt vil opfølgningen på rapporten ”Sygehusenes understøttelse af almen praksis” blive 

berørt.  
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Indstilling 

PKO-kredsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Referat 

Muligheden for samarbejde mellem sygehus og SydKIP omkring data blev drøftet. Almen praksis kan 

spørge i regionen, hvis de har brug for data. Afregningsdata er let tilgængelige for SydKIP.  

Der er klyngepakker tilgængelige for praksis og der er lavet datapakker mlm. praksis og kommunerne.  

Kan SVS se disse pakker? Kan sygehusene byde ind med idéer til klyngepakker? Er der mulighed for at 

søge på unikke CPR og praksis? 

 

PKO-kredsen vil gerne beskæftige sig med kvalitet på tvær – hvordan er den samlede kvalitet?  

Forventninger og kvalitetsstandarder skal være det samme. Skal kunne monitoreres på.  

 

Aftalt på mødet: De henvendelser fra praksis der kommer til SydKIP vedr. samarbejdet med SVS skal 

dirigeres til praksiskonsulenterne omkring SVS, så det kan blive kvalificeret.  

 

7 Projekt ”Ens, tilgængelige og synlige udredningstilbud til almen praksis på sundhed.dk” v. Camilla 

Elkjær Sørensen fra SydKIP (D) (15 min.) 

Relevans: Forbedret kommunikation mellem sygehus og almen praksis.  

 

Sagsfremstilling  

Region Syddanmark har i 2020 igangsat projekt "Ens, tilgængelige og synlige udredningstilbud til almen 

praksis - fremtiden sundhed.dk i Region Syddanmark", som skal give forløbsbeskrivelser et kvalitetsløft 

samt forbedre strukturen på sundhed.dk, så den praktiserende læge får nemmere ved at finde relevant 

information om et givent patientforløb.  

 

Projektet løber frem til ultimo 2022 og omfatter fire delprojekter: 

 Delprojekt 1: Algoritme for/forbedring af brugerfladen (patientforløbssiderne) for almen praksis på 

sundhed.dk i Region Syddanmark 

 Delprojekt 2: Pilottest hos diagnostiske centre og radiologiske afdelinger 

 Delprojekt 3: Udvikling af vedligeholdelseskoncept 

 Delprojekt 4: Udrulning af algoritme til samtlige specialer.  
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Delprojekt 4 udrulles i foråret 2022, hvor sygehusafdelingerne og praksiskonsulenterne inddrages. 

Opgaven bliver i denne del af projektet at opdatere alle regionens forløbsbeskrivelser på sundhed.dk. 

Processen vil foregå i 3 sprints, og opdateringen skal foretages efter en skabelon for indhold i 

forløbsbeskrivelser, som blev vedtaget i delprojekt 1. Praksiskonsulentens rolle bliver at give sparring til 

sygehuset samt at sikre, at forløbsbeskrivelserne er orienteret mod almen praksis.  

 

Indstilling  

PKO-kredsen drøfter hvordan arbejdet med forløbsbeskrivelser skal organiseres på SVS.  

 

Referat  

Delprojekt 4 har opstart 01.05.22. Projektet inddeles i 3 sprint / faser. Man har 3 måneder til at opdatere 

en forløbsbeskrivelse. Vi har 6 beskrivelser på SVS som skal revideres. Praksiskonsulenterne og relevante 

afdelinger skal inddrages i dette arbejde. Der vil være en særskilt honorering af praksis i regi af projektet. 

Der er hæftet 2 timers honorering pr. forløbsbeskrivelse. En praksiskonsulent pr. forløbsbeskrivelse.  

 

Alle lokale forløbsbeskrivelser skal fjernes fra sundhed.dk eller gøres regionale. Desuden skal alle 

forløbsbeskrivelser opdateres minimum hver 3 år.  

 

Henvisningskriterier blev drøftet. Det er vigtigt med let opnåelige og let forståelige henvisningskriterier.  

Man skal være opmærksomme på at praksis’ kompetencer, interesser mm. ligger forskellige steder.  

Det er vigtigt at praksis inddrages mhp. kriterier – hvad er realistiske og passende kriterier? Det skal være 

så operationelt og afbureaukratiseret så muligt.  

 

8 Præsentation af uhensigtsmæssige patientforløb v. Jytte Møller (D) (10 min.) 

Relevans: Forbedret kommunikation mellem sygehus og almen praksis.  

 

Sagsfremstilling  

Case fra praksis: Lungekræftpakkepatient der ikke følges op på som aftalt, når pt er i lungekræftpakke.  

Case fra praksis: Pt set i FAM x 2 med spt på lungekræft uden kræftpakke iværksat. 

 

Indstilling  

Til drøftelse  
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Referat  

Der fremlægges en case der er relevant for røntgen, skanning og nuklear – Lene G. Hansen følger op.  

Der fremlægges en case som skal med på SVS tavlemøde som en utilsigtet hændelse (UTH). Jytte skal 

deltage på tavlemødet.  

 

Der var en drøftelse af epikriser (skal med på temadrøftelsen på mødet i maj):  

- Sygehuset får bedt praksis om at følge op indenfor en urealistisk tidshorisont.  

- Der mangler opkald v. røde epikriser. Praksis oplever ikke at sygehuset ringer v. en rød epikrise.  

- Hvordan får vi et højere bundniveau på SVS?  

 

Vi skal i højere grad bruge UTH’er til at se på mønstre og tendenser. På sygehuset sagsbehandler alle 

afdelinger deres UTH’er, de bruges på afdelingsledelsens tavlemøder til vidensdeling og der laves 

rapporter over temaer og tendenser. På mødet i maj skal der præsenteres en analyse omkring 

temaer/tendenser i UTH’er der handler om patientovergange. Det skal drøftes, hvordan indrapportering 

af UTH’er kan bruges til at styrke det tværsektorielle samarbejde.  

 

9 Fyraftensmøder og andre praksisarrangementer 2022 v. Camilla Tykgaard Clausen (D) (15 min.)  

Relevans: Forbedret kommunikation mellem sygehus og almen praksis.  

 

Sagsfremstilling  

Arrangementer 2022 

Foreløbigt er følgende arrangementer planlagt i 2022. Der er mulighed for at afvikle yderligere 

fyraftensarrangementer.  

 

Arrangement Dato  Målgruppe Antal tilmeldte  

Dialogmøde med 

praksis  

22.02.22 

kl. 16.30-18.00 

 

Almen praksis - Læger 

 

18 praktiserende læger  

Fyraftensmøde om 

sårbehandling 

22.03.22 

Kl. 17.00-20.00 

 

Almen praksis- Læger og 

sygeplejersker. 

Kommunale 

sårsygeplejersker.  

I alt 64 deltagere  
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Tværsektoriel temadag 

om spædbørns-, 

tumlinge- og 

ungeproblematikker 

07.06.22 

Kl. 08.30-15.30 

Almen praksis - Læger og 

sygeplejersker. Kommunal 

sundhedspleje og PPR  

Psykiatrien - børn og unge 

 

Fyraftensmøde om 

hjertesvigt 

Sept.-Okt. 

Kl. 17.00-20.00 

Almen praksis  

Kommuner  

 

 

Foruden fyraftensmøder er det muligt at afvikle kortere virtuelle orienteringsmøder, sådan som det har 

været gjort for Syddansk Overvægtsinitiativ og Daghospital Grindsted. Formålet er udbrede kendskabet 

til et konkret tilbud på SVS.  

 

Udvidelse af målgruppe 

- Kommunale interessenter 

Det er blevet forslået, at den arbejdsgruppe som planlægger et givent fyraftensmøde skal overveje, 

om der er kommunale interessenter som bør inviteres.  

 

- Interne interessenter 

Desuden er det blevet forslået, at der laves et internt opslag på sygehusets intranet i forbindelse 

med hvert fyraftensarrangement så interesserede fra SVS også kan deltage.  

 

- Speciallæger  

Endeligt har en henvendelse fra en speciallæge givet anledning til, at PKO-kredsen drøfter om 

speciallæger også skal tilbydes at deltage. Herunder om det i så fald skal være udvalgte speciallæger 

som inviteres eller alle speciallæger. 

 

Indstilling 

PKO gruppen drøfter om der skal afvikles yderligere arrangementer i 2022 og hvorvidt målgruppen skal 

udvides.  

 

Referat 

Følgende emner blev drøftet:  

1. Nye retningslinjer ved røntgen vedr. MAS/MUP og bestilling af CT og thorax. 

Røntgen, skanning og nuklearmedicin 
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2. Kræftpakke, diagnostisk og gruppe 3 

Røntgen, skanning og nuklearmedicin 

3. Forskning i det tværsektorielle 

4. Arbejdsmedicinsk klinik 

5. Smertebehandling blev foreslået, men har været på programmet indenfor de sidste år.  

 

10 Kommende punkter v. Anna-Marie B. Münster (D) (10 min.)  

 

Sagsfremstilling 

Formandsskabet foreslår at der på mødet i maj 2022 sættes tid af til en temadrøftelse omkring epikriser.  

Herunder:  

- UTH – UTH systemet skal bruges, hvis praksis oplever at SVS’ epikriser medfører skade eller risiko 

for skade.  

- Opfølgning på PKO-kredsens tværsektoriel audit v. lunge, hjerte, med afd. 4 og hjerne og nerve  

- Opfølgning på vores interne audit på 140 epikriser fra okt. 2021 + udfordringer 

- Evt. gennemgang af epikriser fra praksis – hvordan ser de ud i praksis systemer?  

- Evt. præsentation af medicinsk afdeling 4’s arbejde med at styrke epikriser og plejeforløbsplaner  

- Evt. orientering om kommende tværsektoriel forbedringsworkshop omkring plejeforløbsplaner 

med kommunerne – udpegning af praksiskonsulent 

 

Følgende dagsordenspunkter har været noteret fra tidligere møder eller er relevante for PKO kredsen.  

- Fast punkt: Indsatser for PKO-kredsen 2021-2022  

- Intern sammenhæng for den akutte patient på SVS (evt. september 2022) 

- Forebyggelse af genindlæggelser og andre tværsektorielle indsatser i FAM (evt. september 2022) 

- Tværsektorielle koordinatorer og socialsygeplejerske på SVS (evt. september 2022) 

- Rundvisning på SVS (rundvisning i forlængelse af mødet i september 2022 kl. 17-18. Kun 

praksiskonsulenter/praksiskoordinator og Anna-Marie er indkaldt) 

- Akutplanen (evt. september 2022) 

 

Indstilling 

PKO-gruppen prioriterer i punkterne til næstekommende PKO-møde og kvalificerer indholdet i disse.  

 

Referat 



11 
 

Se røde bemærkninger ovenfor.  

 

11 Evt. (10 min.) 

- Orientering fra FAM – projekt om jordmødre på arbejdspladsen  

Referat: Dette punkt skubbes.  

 

- Drøftelse ved kirurgien – overgangen fra COSMIC til EPJ Syd. Hvordan kan man gøre ift. 

henvisninger fra almen praksis når sygehuset overgår til et nyt system?  

Referat: Denne sag er efterfølgende håndteret bilateralt med IT.  

 

- Drøftelse vedr. håndtering af systemfejl i praksissystemer – eks. XMO’s røntgenhenvisninger. 

Referat: Dette blev drøftet. Appel til at man indgår i dialog med implicerede afdeling og at man 

indberetter alle fejl til praksissystemerne – eks. XMO.  

 

 


