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

Sagsnr.: 21/6796 E-mail: camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk   

Dato: 22.02.21 Telefon: 40 17 93 62  

 

Referat - møde i PKO-gruppen 

Mødet afvikles virtuelt via webex  
 

Deltagere: 

Praksis:  Jytte Møller, Peter Marboe, Uffe Lysholt, Thomas Ploug og Per Nyhuus. 

SVS:  Anna-Marie Bloch Münster (formand), Susanne Lauth (direktion), Alice Skovhede Nielsen 

(FAM), Per Heden Andersen (ENDO), Allan Thimsen (NEU), Lene Guldberg Hansen (RAD), 

Christina Tinghus (KIR), Jette Kynde Schøtz (FAM), Lars Hansen (ORT), Lene Guldberg Hansen 

(RAD), Lars Henriksen (Kvalitet og Forbedring), Christina Ryborg (Kvalitet og Forbedring) og 

Camilla Tykgaard Clausen (Kvalitet og Forbedring) (referent).  

Gæster: Torben Knudsen (Specialeansvarlig overlæge, Medicinske Mave- og Tarmsygdomme),   

Brian Faurskov (Driftschef, KDA, Katrine Prisak Jakobsen (Kvalitetskonsulent, Kvalitet og 

Forbedring).  

Punkt 4: Tina Lykke Schmidt (Konst. Ledende oversygeplejerske for Kvindesygdomme og 

Fødsler samt Børne- og Ungeafdelingen) 

Afbud:  Per Nyhuus, Uffe Lysholdt, Per Heden Andersen  

Bilag:  Bilag 1: Regional retningslinje for udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og 

ambulantepikrise (punkt 6) 

Bilag 2: Praksis’ bemærkninger vedr. epikriser (punkt 6).  

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

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

 

Referat  

Godkendt 

 

2 Siden sidst v. Anna-Marie Bloch Münster og praksis (5 min.) (O) 

 

 Sidste nyt om COVID-19 på SVS og i praksis  

 Forløbsbeskrivelse for hovedpine er tilgængelig på sundhed.dk 
 Nyhedsbrev er gået ud til praksis ultimo januar 2021 

 Andet 
 

mailto:camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk


2 
 

Punkt Dagsorden 
 

3 Kompetenceudvikling af praksissygeplejersker v. Jette Kynde Schøtz og Tina Lykke Schmidt (15 

min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 

SVS har fået flere henvendelser fra almen praksis, der efterspørger efteruddannelse for 
praksissygeplejersker på udvalgte afdelinger ved SVS. Formålet er kompetenceudvikling. Der har 
været forespørgsel på særlige temaer for efteruddannelsen – eks. børn med astma eller 
sårbehandling.  
 
Der er en § 2 aftale vedr. efteruddannelse på sygehuse og i speciallægepraksis samt almen 
praksis https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-
praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/efteruddannelse-
sygehuse/. Heri står der at man som praktiserende læge eller praksispersonale kan ledsage læge 
eller sygeplejerske på sygehuset. Man kan dog ikke bede om et bestemt tema.  
  
Det er ikke muligt, for SVS at tilrettelægge efteruddannelsen således, at praksispersonale kan 
beskæftige sig med bestemte temaer. Til gengæld er det muligt at etablere eksempelvis 
undervisningsseancer på SVS, hvor alle praksissygeplejersker vil blive inviteret. 
Undervisningsseancerne kan omhandle emner som eksempelvis: sårbehandling, patienten med 
KOL eller lignende.    
  
Fra 2020 har praksispersonale generelt været inviteret til at deltage i virtuelle 
fyraftensarrangementer på SVS.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at PKO-gruppen har en generel drøftelse af muligheder for kompetenceudvikling 
målrettet praksissygeplejersker og andet praksispersonale.  
 
Referat  
§2 aftalen er en mulighed som både praksis og sygehuset gerne må benytte sig af.  
Det er Camilla Tykgaard Clausen der er kontaktpersonen for praksis, hvis de ønsker at benytte sig 
af §2 aftalen.  
 
§2 aftalen skal promoveres internt og eksternt, men først når der er åbent for eksternt besøg på 
SVS igen.  
 
Der var opbakning til at Sydvestjysk Sygehus tilbyder kompetenceudvikling til praksis-
sygeplejersker. Praksiskonsulenterne samler input fra klyngerne ift. hvilke emner der kunne være 
efterspørgsel på. Praksiskonsulenterne fremsender klyngernes anbefalinger til Camilla forud for 
næstkommende PKO-møde. Deadline er 15. april 2021.   
 
Opmærksomhedspunkt! Når et behandlingsområde lægges over til praksis, så vil det være 
hensigtsmæssigt at planlægge noget kompetenceudvikling i forbindelse hermed.  
 
Følgende emner blev fremhævet på mødet; astma og børn, sårpleje, movicol behandling, 
hovedpine, LFU og inhalationsteknik. 
 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/efteruddannelse-sygehuse/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/efteruddannelse-sygehuse/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/efteruddannelse-sygehuse/
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Punkt Dagsorden 
4 Besøgsrunde i almen praksis v. Anna-Marie Bloch Münster (20 min.) (D) 

 
Sagsfremstilling 
I 2019 gennemførte direktionen på Sydvestjysk Sygehus en besøgsrunde i almen praksis, og 
mødtes med omtrent 40 ud af de 57 praksisser i SVS’ optageområde.  
 
Formålet med besøgsrunden var at styrke samarbejdsrelationen til de praktiserende læger, samt 
at få kendskab til, hvad de praktiserende læger oplever som værende godt og mindre godt i 
samarbejdet- herunder hvad der aktuelt særligt fylder i almen praksis.  
 
Fra 2021 og fremover vil SVS inddrage afdelingsledelserne i besøgsrunden. Kvalitet og 
Forbedringsafdelingen skal deltage mhp. vidensopsamling.  
 
Hver afdelingsledelse vil besøge forskellige praksisser hvert år, så der skabes relationer til 
forskellige praktiserende læger. Møderne skal vare ca. 1 time og det er praksis som beslutter, om 
mødet skal foregå over video, på sygehuset eller i praksis. I 2021 vil møderne forventeligt blive 
afviklet virtuelt.  
 
Dagsordenen skal være bredt funderet, på tværs af afdelinger og fagområder. Det er vigtigt med 
et fælles fokus på patientforløb og at udarbejde et baggrundsmateriale, der kan danne 
udgangspunkt for dialogen og som kan klæde deltagerne på. Det er vigtigt at få en dialog med de 
praktiserende læger om hvad der er vigtigt for dem og hvad der fylder noget i deres hverdag.   
 
Kvalitet og Forbedring vil i forlængelse af besøgsrunden udarbejde et opsamlingsnotat som 
redegør for de problemstillinger og oplevelser, der går på tværs af flere forskellige praksis. Dette 
notat kan danne grundlag for tværsektorielle indsatser på Sydvestjysk Sygehus.  
 
Indstilling: 
PKO kredsen drøfter afviklingen af besøgsrunden i almen praksis, herunder giver input til hvad 
dagordenen skal indeholde.  
 
Referat  
PKO-kredsen bakkede op om besøgsrunden i almen praksis.  
 

5 Elektronisk korrespondance v. Thomas Plough (15 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling  
Afdelingerne har organiseret arbejdet med elektronisk korrespondancer forskelligt, og det 
varierer, hvor gode de er til at svare på korrespondancemeddelelser.  
 
Elektroniske korrespondancemeddelelser er at foretrække i nogle situationer frem for en 
opringning til speciallæge eller en henvisning. Der er dog nogle specialer, hvor elektronisk 
korrespondance ikke er muligt (røntgen) eller hvor svar udebliver eller er forsinket.  
 
På direktionens besøgsrunde i almen praksis i 2019 blev korrespondancemeddelelser også nævnt 
af flere praktiserende læger, som noget der ikke fungerer optimalt pga. lange svartider eller 
manglende svar.  
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Punkt Dagsorden 
Indstilling 
Til drøftelse  
 
Referat 
Korrespondancemeddelelser er et godt supplement til andre kommunikationsformer såsom 
telefonopkald og henvisninger. Mange sygehuslæger er dog glad for læge-til-læge dialogen, og 
foretrækker nok at drøfte patienter telefonisk med praksis. Korrespondancemeddelelser skal dog 
naturligvis altid besvares.  
 
Korrespondancemeddelelser kan anvendes både til patienter der er i igangværende forløb på SVS 
og patienter der ikke er.  
 
Man besluttede på afdelingsledermødet i december 2020 at kortlægge, hvordan afdelingerne 
arbejder med korrespondancemeddelelser. Nogle specialer anvender korrespondance-
meddelelser i vidt udstrækning, men det har ikke fundet en systematik og en form i alle 
afdelinger. Såfremt kortlægningen peger på, at der er et forbedringspotentiale indenfor 
anvendelsen af korrespondancemeddelelser, så vil der blive igangsat et forbedringsarbejde.  
 
Der skal følges op på anvendelsen af korrespondancemeddelelser i besøgsrunden i 2021.  
 
Det blev drøftet, om man kunne udvikle på specialistrådgivningstilbuddet og få flere af de 
specialer på, som ikke tilbyder specialistrådgivning. Dette vil Anna-Marie gerne imødekomme og 
sekretariatet følge op.  
 
Radiologien fremhævede to patientforløb, hvor der er uhensigtsmæssige henvisningspraksis.  

1. Radiologien oplever at de får nogle patienter ind som burde have været henvist til 
MAS/MUP.  

2. Almen praksis henviser ofte til røntgen af thorax i stedet for lungecancerforløb.   
 

6 Audit på epikriser v. Anna-Marie Bloch Münster (25 min.) (D) 

 

Resumé  

D. 1. juli 2019 ændrede man kravene til afsendelse og modtagelse af epikriser i hele Region 
Syddanmark. De nye krav har baggrund i Styrelsen For Patientsikkerheds ”Vejledning om 
epikriser”.  
 
Målet var at styrke opfølgningsindsatsen i almen praksis og epikriser indgik derfor også i 
overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og PLO (OK18).  
 

Sagsfremstilling  

Der blev i forbindelse med den nye vejledning udarbejdet en regional retningslinje for 
udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og ambulantepikrise (bilag 1). Retningslinjen er suppleret 
med beskrivelser, som er aftalt i Region Syddanmark. 

Den regionale retningslinje for udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og ambulantepikrise 
lægger op til at sygehusene ”… jævnligt ved stikprøver følger op på kvaliteten af indholdet i 
epikriserne, rigtigheden af kategoriseringen og rettidig afsendelse af epikrise. En mere 
omfattende journalaudit på kvalitet af epikrisens indhold foretages i samarbejde mellem 
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Punkt Dagsorden 
sygehusafdelingens kvalitetsgruppe og en praksiskonsulent som udgangspunkt en gang årligt.  
Alle sygehusafdelinger skal afholde audit, men sygehusdirektionerne kan friholde 
sygehusafdelinger, hvor audit ikke giver mening.” (Se afsnit 3.1 i bilag 1). 

Man kan med dataudtræk vise, om epikriserne udsendes rettidigt. Det kræver dog en audit, hvis 
man skal vurdere kvaliteten af indholdet i epikriserne og rigtigheden af kategoriseringen.  
 
Under direktionens besøgsrunde i almen praksis i 2019 blev epikriser drøftet flere gange.  I bilag 2 
fremgår bemærkningerne fra praksis vedr. epikriser. Disse kan evt. inddrages i forbindelse med 
planlægningen af en audit på epikriser. 
 
I forbindelse med PAL styregruppemøde på SVS er der desuden blevet italesat et ønske om, at 
den patientansvarlige læge (PAL) fremgår af epikriser. På nuværende tidspunkt noteres denne 
ikke systematisk.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles at PKO-kredsen planlægger en audit på epikriser i 2021. Herunder tager stilling til:  

- Om auditten målrettes udskrivningsepikriser, overflytningsnotater eller 
ambulantepikriser  

 
Referat  
Praksiskonsulenterne spørger ud i klyngerne, hvilke afsnit de anbefaler gennemfører en audit på 
udskrivningsepikriser. Klyngerne giver input – enten via mail eller til klyngemøde. 
Praksiskonsulenterne sender klyngernes anbefalinger til Camilla forud for næstkommende PKO-
møde. Deadline er 15. april 2021.   
 
PKO-kredsen ligger op til at 2-3 afdelinger gennemfører en audit på udskrivningsepikriser i 2021. 
Audittens indhold skal defineres af PKO-kredsen.  
 

7 Ny organisering af subakutte tider v. Alice Skovhede Nielsen (10 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
Sydvestjysk Sygehus har primo december 2020 ændret visiteringspraksis af subakutte tider.  
 
Der er via FAM koordinationen, etableret én fælles indgang til subakutte tider for almen praksis. 
Dette har til hensigt at sikre lettere adgang for de praktiserende læger.  
Det betyder i praksis, at FAM koordinationen dagligt råder over et antal subakutte tider i 
ambulatorierne, som kan visiteres udelukkende af FAM. De praktiserende læger vurderer selv, 
hvorvidt de synes en hurtig ambulant tid i enkelte tilfælde kan være et alternativ til indlæggelse.  
 
Når FAM har visiteret en tid til patienten, sender den praktiserende læge en henvisning til det 
pågældende ambulatorium og skal ikke foretage sig yderligere. 
Der er fortsat ledige tider i ambulatorierne, som almen praksis kan gøre brug af.  
 
Information omkring subakutte tider på Sundhed.dk er under revidering. Der kommer ligeledes 
information i et kommende nyhedsbreve til praksis. 
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Punkt Dagsorden 
Indstilling 
Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter sagen.  
 
Referat  
Det skal forsat være muligt for praksis, at få en sub-akut tid af visitationen i FAM. Dette indgår 
også som en del af den nye akutplan.  
 
Det er praksis der har ansvaret for om patienten er sub-akut. Visitationen orienterer om 
tilbuddet, bistår med sparring og kan give en tid til patienten telefonisk.  
 
Der er et ønske om, at man forsat anvender specialistrådgivning. Oplevelsen er, at læge-til-læge 
dialogen giver de bedste patientforløb og får patienterne i de rigtige spor.  
 
Man kan med fordel udvikle på sub-akutte tider for at minimere spild og styrke visitationen.  
 

8 Ny hjemmeside – udpegning til arbejdsgruppe v. Camilla Tykgaard Clausen (10 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling  
I foråret 2021 skal SVS udvikle en ny hjemmeside. I den forbindelse vil vi gerne nedsætte en 
mindre arbejdsgruppe til at give input til, hvordan fagfolk-modulet kan sættes op, så det er 
brugervenligt for praksis.  
 
Arbejdsgruppen vil formegentligt mødes ca. 3 gange (fysisk eller web) og skal endvidere afse 
noget tid til at teste hjemmesiden.  
 
Indstilling  
At PKO gruppen drøfter hvilke informationer der skal være lettilgængelige for praksis på 
hjemmesiden og at PKO gruppen udpeger 1-2 praksiskonsulener og 1-2 klinikere til at indgå i 
arbejdsgruppen.  
 
Referat 
Der var ikke opbakning til at nedsætte en arbejdsgruppe. SVS udvikler selv ”for fagfolk” modulet.  
 

9 Fyraftensmøde om diabetes v. Peter Marboe og Per Heden Andersen (5 min.) (O) 
 
Sagsfremstilling 
D. 5. januar afviklede Per Heden Andersen, Peter Marboe og Connie Pedersen et 
fyraftenswebinar for praksis om diabetes.  
 
Flere end 35 praktiserende læger og sygeplejersker fra praksis deltog i arrangementet.  
 
Indstilling: 
Til orientering. 
 
Referat  
Det var meget positivt med patientcasene og behandlingsalgoritmerne. Det kunne der godt have 
været mere af løbende.  
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Punkt Dagsorden 
Det er en god ide at afstemme plancher og cases forud for fyraftensmøderne.  
 

10 Nyhedsbrev v. Anna-Marie Bloch Münster (5 min.) (D) 

 

Indstilling 

Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter nyheder til kommende nyhedsbrev 

 

Refleksionsspørgsmål 

- Er der nogle orienteringer praksis efterspørger el. mangler?  

- Er der nogle informationer der kunne være fint at få opfrisket?  

- Sker der noget nyt i afdelingerne som praksis skal orienteres om?  

 

Referat  

- Status COVID-19 
- Promovering af §2 aftalen (kan evt. vente til at sygehuset er åbent for eksterne igen) 
- Besøgsrunde i almen praksis  
- Korrespondancemeddelelser  
- Organisering af sub-akutte tider  
- Evt. nye telefonnumre på specialistfunktionerne 
- Ny organisering af det medicinske speciale  
- Patienter morfinbehandling omlægges når de indlægges  
- Forløbskoordinator i MAS/MUP (Video med Stavros) 

 
11 Kommende punkter på PKO møder v. Anna-Marie Bloch Münster (D) (5 min.) 

- TeleKOL  
- Forebyggelse af genindlæggelser i FAM  
- Rundvisning i den nye sengebygning  
- Ændring i laboratoriesystemet  
- Recepter  
- Audit på indlæggelsesepikriser  
- Kompetenceudvikling af praksissygeplejersker 
- Udvidelse af specialistrådgivning  

 

12 Evt. (5 min.) 
 
Recepter og smerteplaner - Ortopædkirurgi 
I forlængelse af et KLU møde i Billund blev recepter og smerteplaner fra ortopædkirurgien drøftet.  
 
Det er vigtigt, at der er en plan for smertebehandling frem til næste sygehusbesøg. 
 
Hvis ortopædkirurgien vurderer, at der skal ordineres en mindre pakke morfin, men at der kan 
blive behov for at recepten fornyes, så skal det tydeligt fremgå af epikrisen, hvis praksis skal bistå 
med dette. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-
praksis/laegemidler/receptfornyelse/  
 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/laegemidler/receptfornyelse/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/laegemidler/receptfornyelse/
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Punkt Dagsorden 
Opmærksomhedspunkt! Praksis skal orienteres om, at patienters morfinbehandling omlægges når 
de indlægges. Dette indgår i nyhedsbrevet. 
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Skriftlige orienteringer  

 
12 Telefonnøglen lukker ved årsskiftet (SO) 

 
Sagsfremstilling 
Det stigende krav om datasikkerhed betyder, at regionen er nødt til at lukke den elektroniske 
telefonbog, Telefonnøglen, pr. 31. december 2020.  
 
Regionen har i en årrække administreret Telefonnøglen, som flittigt bruges, når sygehusene har 
behov for et bagom-nummer til praktiserende læger og speciallæger. 
 
Lukningen af Telefonnøglen betyder dog ikke, at I mister muligheden for at finde bagom-numre til 
almen praksis. Numrene findes i Find behandler på sundhed.dk, i Sundhedsjournalen i COSMIC 
eller ved at ringe til Informationen på SVS.  
 
Indstilling 
Til orientering 
 

13 Ny organisering af det medicinske speciale (SO)  
 
Sagsfremstilling  
D. 1. maj 2021 bliver det medicinske område delt i fire afdelinger frem for én stor medicinsk 
afdeling.  

Den nye organisering sker blandt andet for at give specialerne en skarpere profil, og give mulighed 
for at styrke den faglige udvikling, forskningen og uddannelsen.  

De fire nye afdelinger får hvert deres budget samt en afdelingsledelse bestående af en ledende 
overlæge og ledende oversygeplejerske. Der vil fortsat være både specialeansvarlige overlæger og 
afsnitsledende sygeplejersker. 
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De fire nye afdelinger 

1. Hjertesygdomme: Hjerteområdet er et stort område, som på mange sygehuse allerede er en 
selvstændig afdeling. Afdelingen kommer til at omfatte D3 og hjerteambulatoriet.  

2. Lungesygdomme: Lungeområdet er ligeledes stort og kan bære at være en selvstændig  
afdeling. Den kommer til at omfatte D1 og lungeambulatoriet.  

3. Nyresygdomme, diabetes- og hormonsygdomme og ældresygdomme: Der er i forvejen et tæt, 
fagligt samarbejde mellem nyresygdomme, diabetes og hormonsygdomme. Afdelingen kommer 
til at omfatte D2, dialysen, nyreambulatoriet, diabetesambulatoriet og et fremtidigt 
ambulatorium for ældresygdomme.  

4. Mave- og tarmsygdomme, gigt- og bindevævssygdomme og blodsygdomme samt midlertidigt 
palliativt team: Der er et behandlingsmæssigt fællesskab og et driftsmæssigt fællesskab med 
mange daghospitalspatienter. Afdelingen kommer til at omfatte E2, gastroenterologisk 
ambulatorium, reumatologisk ambulatorium og hæmatologisk ambulatorium.  

Palliativt team vil midlertidigt være tilknyttet afdelingen for Mave- og tarmsygdomme, gigt- og 
bindevævssygdomme og blodsygdomme. Der vil ske en nærmere gennemgang af hele det 
palliative område på SVS, og på den baggrund vil teamets fremtidige placering blive afklaret. 
Diætisterne tilknyttes Afdelingen for Nyre-, ældre, diabetes og hormonsygdomme. Daghospitalet i 
Grindsted placeres enten i Lunge- eller Hjerteafdelingen. Det afklares snarest muligt. 

Der vil fortsat være mange, vigtige tværgående funktioner, selv om det medicinske område nu 
bliver opdelt i fire ligeværdige afdelinger. Der oprettes derfor et samarbejdsforum bestående af de 
fire afdelingsledelser. 
 
Indstilling  
Til orientering  
 

 


