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Institution: Sydvestjysk Sygehus    

Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Camilla Tykgaard Clausen 

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

Dato: 19. august 2020 Telefon: 40 17 93 62  

 

Referat - møde i PKO-gruppen 

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 15.00-17.00 
 

Deltagere: 

Praksis:  Jytte Møller, Peter Marboe, Ole Busch, og Per Nyhuus. 

SVS:  Anna-Marie Bloch Münster (formand), Alice Skovhede Nielsen (FAM), Majbritt Knudsen 

(MED), Allan Thimsen (NEU), Lars Henriksen (Kvalitet og Forbedring), Christina Tinghus (KIR), 

Christina Ryborg (Kvalitet og Forbedring) og Camilla Tykgaard Clausen (Kvalitet og 

Forbedring) (referent).  

Gæster: Stavros Chrysidis, overlæge Reumatologisk afdeling, SVS (punkt 5) 

 Ole Davidsen, specialeansvarlig overlæge, ældremedicinsk afsnit, SVS (punkt 6) 

 

Afbud:   John Eugenio Coia (KDA), Jette Kynde Schøtz (FAM), Lene Guldberg Hansen (RAD), Per 

Heden Andersen (ENDO), Susanne Lauth (direktion), Lars Hansen (ORT), Rune Pallesen 

Bilag: Bilag 1: 27.07.2020 - Nemmere at komme i kontakt med sundhedsvæsenet i RSD (punkt 8) 

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

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

 

Referat 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

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

 

 Arrangement for praksis om Syddansk Overvægtsinitiativ d. 17. august 2020  

 Der er gået invitationer ud til fyraftensmøde om hovedpine d. 29. september 2020.  

 

Referat 

Arrangementet om Syddansk Overvægtsinitiativ den 17. august forløb rigtig fint. Der var en god 

opbakning til både mødet og initiativet, som lægerne hilser velkommen. Det fungerer godt at 

afholde korte videomøder i forlængelse af arbejdsdagen.  
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Punkt Dagsorden 
Det fastholdes, at fyraftensmødet om hovedpine afholdes den 29. september, selvom der er er et 

andet møde den dag, som gør, at nogle praktiserende læger ikke kan deltage. Det har ikke været 

muligt at finde en ny dato, hvor alle oplægsholdere har mulighed for at deltage.  

 

Når der udsendes invitationer til almen praksis, skal det tydeligt fremgå, hvorvidt arrangementet 

både er for læger og praksispersonale eller kun for den ene målgruppe.   

  

3 Orientering om den nye lægeuddannelse v. Anna-Marie Bloch Münster (O) (10 min.) 

 

Sagsfremstilling 

Kandidatuddannelsen i medicin i Region Syddanmark er beliggende på Syddansk Universitet 

(SDU) i Odense og i tillæg til denne etableres en kandidatuddannelse med geografisk placering i 

Esbjerg.  

Kandidatuddannelsen i Esbjerg får plads til 30 studerende af den eksisterende dimensionering i 

Odense. De 30 medicinstuderende kan starte deres kandidatuddannelse i Esbjerg den 1. 

september 2022. Fra og med 2021 får de studerende mulighed for at søge direkte optagelse på 

Esbjerg blokken. 

Baggrunden for at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg er at fremme rekruttering 

af læger til både almen praksis, til Psykiatrien i Region Syddanmark og til sygehusene i det 

syddanske område. En uddannelse geografisk placeret i Esbjerg vil forhåbentligt på sigt 

medføre, at flere læger bosætter sig i Jylland og har de jyske sygehuse som førstevalg i et 

karriereforløb.  

Undervisningen skal fortrinsvis leveres af forskningsaktive læger fra Sygehus Lillebælt, Sygehus 

Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Psykiatrien i Region Syddanmark og almen praksis. Som 

helhed er de nødvendige undervisningsressourcer til stede i Region Syddanmark, men der 

tilstræbes en gradvis etablering af flere undervisningsressourcer på de regionale sygehuse. Dog 

vil undervisningsforpligtelsen inden for visse specialer forblive på OUH og Klinisk Institut (fx 

neurokirurgi, retsmedicin m.fl.).  

Som underviser på kandidatuddannelsen bliver man et synligt ansigt og en rollemodel for de 

studerende. Som underviser er man repræsentant for den afdeling, man kommer fra på hhv. 

SLB, SHS, SVS, psykiatrien og almen praksis. Målet er at gøre alle de syddanske sygehuse kendte 

for deres gode uddannelsesforhold.  

Studerende på bacheloruddannelsen tilbydes allerede onboarding aktiviteter. Således er der 

afholdt sommer- og vinterskole i 2019 og 2020. De studerende tilbringer 3 dage på SVS og de 

øvrige regionale sygehuse er inviterede til at byde ind med aktiviteter. Under forløbet følger de 
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Punkt Dagsorden 
studerende arbejdet på udvalgte kliniske afdelinger og får lejlighed til at prøve praktiske 

færdigheder på laboratoriet for praktiske færdigheder.  

Indstilling 

Det indstilles, at PKO-gruppen tager orienteringen til efterretning.  

 

Referat 

Anna-Marie Bloch Münster orienterede om den kommende lægeuddannelse på SVS. På møde 

den 24. august er økonomien omkring uddannelsen samt konceptet omkring stamafdelinger 

faldet på plads.  

Der lægges op til mange undervisningsformer på studiet, f.eks. Problem-based-learning, 

podcast, casebaseret undervisning mv.  

Det er hensigten, at underviserne skal være mere gennemgående på uddannelsen, så de 

studerende kommer til at kende underviserne lidt bedre, end det er tilfældet andre steder.  

 

Sommerskolen løber af stablen disse dage, og der er god opbakning til den. I år er det første år, 

hvor praktiserende læger deltager som undervisere. 

 

4 Vision for PKO-samarbejdet v. Anna-Marie (15 min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 

På PKO-mødet den 27. maj var der en kort drøftelse af fremtidige ønsker for PKO-samarbejdet, 

herunder udarbejdelsen af et kommissorium for PKO-gruppen på Sydvestjysk Sygehus.  

 

Det blev foreslået, at hver kvalitetsklynge placeret i optagekommunerne Esbjerg, Fanø, Billund, 

Varde og Vejen skal være repræsenteret i PKO-gruppen. Det blev aftalt at praksiskonsulenterne 

ville drøfte internt, hvordan dette forslag kunne formidles til klyngerne. Det kan evt. være via 

klyngelederne. 

 

Der er desuden et ønske om at afvikle en strategidag for praksissamarbejdet. Planlægning af en 

strategidag og udarbejdelse af kommissorium afventer praksiskonsulenternes drøftelser med 

klyngerne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at praksiskoordinator Jytte Møller orienterer PKO-gruppen om 

praksiskonsulenternes drøftelser vedr. klyngerepræsentation i PKO-gruppen.  

 

Det indstilles, at PKO-gruppen drøfter visionerne for PKO-samarbejdet og giver input til hvad 

strategidagen skal indeholde.  

 

Refleksionsspørgsmål  

 Hvad vil vi gerne opnå for patienterne i sektorovergangene mellem praksis og sygehus?  
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Punkt Dagsorden 
 Hvordan skal PKO-gruppen arbejde for at skabe bedre tværsektorielle patientforløb?  

Referat 

PKO´erne har en pågående dialog med klyngerne omkring deltagelse i PKO-samarbejdet, og 

klyngerne i Ribe og Billund har meldt positive tilbage indtil nu. Når der er fundet repræsentanter 

fra alle klynger, som kan være interesserede i at indgå i PKO-samarbejdet, skal navnene meldes 

til SVS, som efterfølgende tager en snak med de mulige repræsentanter.  

 

Når der er kommet repræsentanter fra alle klyngerne ind i PKO-samarbejdet, igangsættes 

processen omkring udvikling af visioner for samarbejdet. I denne sammenhæng kan der ses på 

muligheden for et strategiseminar, hvor der kan arbejdes med visioner for samarbejdet, den nye 

akutplan, lægevagten og andre relevante temaer. Det kan i den sammenhæng overvejes, om 

PKO´erne skal tilknyttes specifikke områder/specialer samtidig med at de fortsat indgår i den 

samlede kreds.  

 

5 Opfølgning på fyraftensmøde om muskel- og ledsmerter, v. Stavros Chrysidis (20 min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 

På fyraftensmødet for praksis d. 14. januar 2020, blev der holdt oplæg om skulderlidelser, 

idrætsmedicin og overbelastningsskader, artrose i hænder, nye guidelines for Polymyalgia 

Reumatika og mistanke om reumatologiske lidelser.  

 

Det kom frem under mødet, at der er potentiale for et stærkere samarbejde og kommunikation 

omkring muskelgigt mellem SVS og de praktiserende læger.  

 

Stavros Chrysidis, overlæge på Reumatologisk afdeling, vil indlede drøftelsen af, hvordan 

samarbejdet og kommunikationen kan styrkes.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at PKO-gruppen drøfter styrkelse af samarbejde og kommunikation omkring 

muskelgigt.  

 

Referat 

Stavros Chrysidis holdt oplæg. Følgende pointer kan fremhæves fra oplægget:  

 

- De nye PMR guidelines sætter fokus på den korrekt diagnosticering af PMR patienter. 

- I 2018 blev 20% af ny henviste under PMR mistanke diagnosticeret med GCA ved hjælp 

af ultralyd på SVS Esbjerg. 

- Initiering af steroid behandling bør ske efter diagnosen er sikret. Dosis lavest muligt. 

- Initiering af steroid behandling, nedsætter signifikant sensitiviteten af de 

billeddiagnostiske test.  

- Behov for komorbiditet screening. 
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Punkt Dagsorden 
Det har stor betydning, at de praktiserende læger kan få bagomnumrene til sygehuset, hvis de 

skal overtage forløbet, efter patienterne er trappet ned til 5 mg prednisolon dagligt.  

Det blev besluttet, at bagomnumrene sendes ud med hvert nyhedsbrev, og at der i nyhedsbrevet 

opfordres til, at lægerne overtager patienterne efter nedtrapning til 5 mg prednisolon.  

 

6 Geriatri på Sydvestjysk Sygehus, v. Ole Davidsen (15 min.) (D) 
  
Sagsfremstilling  
Det har over en årrække været et ønske for SVS at etablere det geriatriske speciale på 
sygehuset med det formål at styrke bredden i sygehusets udrednings- og behandlingstilbud, 
ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling.  
  
For nyligt har medicinsk afdeling ansat geriater Ole Davidsen. Det er af afgørende betydning, at 
Ole kan få en tæt dialog med praksis (og kommuner) om de geriatriske patienter.  
 
Ole vil på mødet fortælle om sin funktion på Sydvestjysk Sygehus og lægge op til en drøftelse af 
de praktiserende lægers ønsker og forventninger til samarbejdet.  
  
Indstilling  
Det indstilles, at PKO-gruppen drøfter samarbejdet omkring de geriatriske patienter, herunder 
styrkelse af kommunikationen mellem praksis, sygehus, kommuner og patienter.   

Referat 

Ole Davidsen præsenterede sig selv og det ældremedicinske speciale på SVS. Ole vil rigtig gerne i 
dialog med alle de praktiserende læger i de tilfælde, hvor det giver mening.  

Ole har i første omgang aftalt et møde med Jacobi-lægerne i Varde.  

Det blev bemærket fra de praktiserende læger, at der i dag kommer mange forskellige 
specialister ind over den enkelte ældre patient i FAM. Det vil give god værdi, at der er læger med 
et selvstændigt fokus på den ældre patient.  

Det ældremedicinske speciale på SVS opbygges gradvist ved, at ”egnede patienter” plukkes fra 
afdelingerne. Der påbegyndes også uddannelse af sygeplejersker, ligesom der begynder to 
svenske geriatere i løbet af efteråret. 

7 Videokonsultationer - Erfaringsudveksling v. Anna-Marie Bloch Münster (20. min). (D) 

 

Sagsfremstilling  

Som følge af udbruddet af COVID-19 og de deraf følgende restriktioner for fysisk fremmøde hos 

læger og andre behandlere, har praksis og sygehusambulatorierne i løbet af det sidste halve år 

afviklet videokonsultationer med patienter og pårørende i langt højere grad end tidligere.  

Der findes en lang række forskellige tekniske løsninger til videokonsultationer, herunder;  

1. Videoopkald med patienter og evt. pårørende.  
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Punkt Dagsorden 
2. Videokonferencer mellem læge og kommunalt personale - sammen med, eller på vegne 

af, en borger.  

3. ”SMS til video” som fungerer som supplement til en telefonsamtale. Behandleren 

sender en sms til patienten, indeholdende et link der forbinder kameraet på patientens 

telefon til behandlerens pc. Behandleren kan dermed se det, som patienten filmer.  

Løsningen kan også bruges til tovejsvideo.  

4. Virtuelt venteværelse, hvor lægen har mulighed for at holde ”åben konsultation” via 

video, hvor patienterne kan kalde op til lægen og stå i kø i det virtuelle venteværelse.  

For de praktiserende læger forventes videokonsultationer at indgå som en del af den 

kommende overenskomst for praktiserende læger som træder i kraft d. 1. januar 2021. Det 

forventes, at det i første omgang bliver frivilligt for lægerne, om de vil tilbyde 

videokonsultationer til deres patienter. 

I Region Syddanmark understøtter ”Rammeaftale om telemedicin i almen praksis” deltagelse fra 

almen praksis i tværsektorielle videokonferencer om relevante patienter. Med udbredelsen af 

”kontaktlægen-appen” i kommunerne, samt sygehusenes øgede opmærksomhed på gevinsten 

ved at afholde patientcentrede udskrivningskonferencer, forventes tværsektoriel koordinering 

ved hjælp af videokonferencer at blive et emne, der vil fylde i det tværsektorielle samarbejde i 

den kommende periode. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om den kommende 

overenskomst vil omfatte tværsektorielle videokonferencer. 

Indstilling  

Det indstilles, at PKO-gruppen udveksler erfaringer med forskellige videoløsninger og drøfter 

anvendelsen af tværsektorielle videokonferencer.  

 

Refleksionsspørgsmål 

- Hvad fungerer godt/mindre godt i anvendelsen af videokonsultationer?  

- Hvad skal være på plads for at få en god konsultation over video?  

- Hvilke potentialer og udfordringer er der i tværsektorielle videokonferencer?  

Referat 

Anna-Marie henviste til materiale omkring evidensbaseret brug af video, som er udgivet af IHE.  

Afdelingerne på SVS oplever, at der ofte er udfordringer med brugen af videoudstyr, og der er 

fokus på at få det optimeret. På Neurologisk Afdeling er 33 % af konsultationerne pt. 

Telemedicinske.  

De praktiserende læger oplever, at det virker fint med brug af video i nogle sammenhæng, men 

ofte ønsker patienterne selv at møde fysisk op til konsultationen.  

8 Etablering af ny regional mailpostkasse v. Camilla Tykgaard Clausen (5 min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 
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Punkt Dagsorden 
Der er blevet etableret en regional postkasse, hvor man som praktiserende læge eller 

sygehuspersonale kan skrive ind, hvis man har idéer til praksissamarbejdet (bilag 1).  

 

Indstilling  

Det indstilles, at PKO-gruppen drøfter, hvordan postkassen kan bruges i det lokale 

praksissamarbejde.  

 

Referat 

Oprettelsen af en regional postkasse blev drøftet, og de praktiserende læger udtrykte undring 

over værdien af en sådan postkasse.  

Alle spørgsmål vil blive videreformidlet til de lokale tovholdere for PKO-ordningerne på 

sygehusenes, så der er umiddelbart ikke risiko for, at der sker et lokalt tab af viden.  

 

9 Svar på billeddiagnostik fra Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, v. Jytte Møller (10 

min.) (D) 

 

Sagsfremstilling  

Praksiskoordinator Jytte Møller har efterspurgt et punkt vedr. svar på billeddiagnostik fra 

Radiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling. Med afsæt i patientcases redegør hun for, hvad 

praksis har brug for af informationer, når de modtager et svar på billeddiagnostik.  

 

Indstilling  

Det indstilles, at PKO-gruppen drøfter input fra Jytte Møller.   

 

Referat 

Sagen udgik af dagsordenen, da der pågår direkte dialog om sagen.  

 

10 Status på planlægning af arrangementer i 2020, v. Anna-Marie Bloch Münster (5 min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 

Følgende arrangementer er planlagt for 2020:  

 

- 29. september: Fyraftensmøde om hovedpine (Allan og Ole) 

- 16. november: Dialogmøde med praksis (afvikles som videostormøde)  

- December: Diabetes (Per og Peter)  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives en status på planlægningen af arrangementerne, og PKO-gruppen 

giver inputs til, hvilke større indsatser på SVS praksis skal orienteres om til dialogmødet.  

 

Refleksionsspørgsmål 

- Hvilke igangværende eller kommende indsatser på SVS har praksis’ interesse? 
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Punkt Dagsorden 
- For hvilke igangværende eller kommende indsatser er det af afgørende betydning at 

praksis er orienteret og engageret?  

 

Referat 

Geriatri sættes på listen over kommende arrangementer.   

 

11 Mødedatoer 2021, v. Anna-Marie Bloch Münster (5 min.) (B) 

 

Sagsfremstilling  

Følgende mødedatoer forslås for PKO-møder i 2021:  

 

- Tirsdag d. 2. marts kl 15.00-17.00 

- Tirsdag d. 11. maj kl. 15.00-17.00 

- Tirsdag d. 31. august kl. 15.00-17.00  

- Tirsdag d. 12. oktober kl. 15.00-17.00 

- Tirsdag d. 7. december kl. 15.00-17.00 

 

Indstilling  

Det indstilles, at PKO-gruppen godkender mødedatoerne for 2021.  

 

Referat 

Mødedatoerne blev godkendt.  

 

12 Nyhedsbrev v. Anna-Marie Bloch Münster (D) 

 

Sekretariatet har modtaget følgende nyheder til kommende nyhedsbrev:  

 

- Orientering fra sexologisk klinik 

- Orientering fra Steno Diabetes Center Odense  

 

Sagsfremstilling 

Det indstilles, at PKO-gruppen 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 

Der blev ikke foreslået yderligere sager til nyhedsbrevet.  

 



9 
 

Punkt Dagsorden 
13 Kommende punkter på PKO møder v. Anna-Marie Bloch Münster (D) 

- Rundvisning i ny sengebygning  

- Audit på afviste henvisninger fra praksis  
- Pilotafprøvning af Tele-KOL 

- Status fra FAM på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser  

- Status på indstillingen til ændring i laboratoriesystemet  

 

- Andet?  

 

Referat 

Følgende foreslås på dagsordenen til kommende møder: 

 Hvordan styrkes dialogen mellem FAM og Almen praksis? 

 Orientering om ansættelse af tværsektorielle udskrivningskoordinatorer 
  

14 Evt.  

Der blev taget afsked med Ole Busch, som stopper som PKO´er og praktiserende læge.  

 

 

 


