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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: 9. marts 2020 Telefon: 40 17 93 62  

 

Dagsorden - møde i PKO-gruppen 

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 15.00-17.00 
 

Mødet afholdes i Kirurgisk Konference, stueetagen Laksen, indgang 57 

Deltagere: 

Praksis:  Jytte Møller, Peter Marboe, Ole Busch, og Rune Pallesen  

SVS:  Anna-Marie Bloch Münster (formand) (deltager på video), Alice Skovhede Nielsen (FAM), 

Christina Tinghus (KIR), Lars Hansen (ORT), Per Heden Andersen (ENDO), Allan Thimsen 

(NEU), Jette Kynde Schøtz (FAM), John Eugenio Coia (KDA) og Camilla Tykgaard Clausen 

(Kvalitet og Forbedring) (referent).  

Gæster: Christina Ellegaard Ryborg, specialkonsulent, Kvalitet og Forbedring.  

Claus Bogh Juhl, overlæge, Endokrinologisk klinik (punkt 5).  

Afbud:  Majbritt Knudsen (MED), Lars Henriksen (Kvalitet og Forbedring), Lene Guldberg Hansen 

(RAD), Per Nyhuus (PKO).  

Bilag: Bilag 1: Skema vedr. sub-akutte tider (punkt 4)  
 Bilag 2: Pakkeforløb for gentagne indlæggelser (punkt 7) 
 
Beslutning (B), Drøftelse (D), Orientering (O), skriftlig orientering (SO).  
 

Punkt Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden v. Allan Thimsen (B) 

 
 

2 Siden sidst v. Allan Thimsen (5 min.) (O) 
 

 John Eugenio Coia er konstitueret ledende overlæge på KDA 

 Majbritt Knudsen er konstitueret ledende overlæge i Medicinsk afdeling  

 Jens Jakob H. Pedersen er konstitueret ledende overlæge på børneafdelingen 

 Ulrich Jensen er Stabschef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen 

 Mette Nygaard er Økonomi- og Planlægningschef 

 Lone Fjeldsted er stoppet som ledende oversygeplejerske på Gyn.obs og Børneafdelingen 

 Ole Busch pensioneres i 2020 og træder ud af PKO-ordningen efter sommerferien 

 Camilla Tykgaard Clausen fra Kvalitets- og Forbedringsafdelingen er pr. 01.02.20 
tovholder for samarbejdet med almen praksis.  

 Christina Ellegaard Ryborg fra Kvalitets- og Forbedringsafdelingen er pr. 01.01.20 
tovholder for samarbejdet med kommunerne.  
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Punkt Dagsorden 
Opfølgning på udestående fra sidste møde 

- Evt. opfølgning på hvorvidt der kan laves en fælles postkasse til henvisninger fra almen 
praksis til demensudredning (Spørgsmål til Allan Thimsen, PKO-mødet d. 20.11.20).  

 

3 Velkomst til nye medlemmer og præsentationsrunde (5 min.) (O) 
 
 

4 Sub-akutte tider v. Alice Skovhede Nielsen (20 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
Sub-akutte tider er blevet drøftet i forbindelse med Direktionens praksisbesøg. Praksislægerne 
ønsker generelt at sub-akutte tider: 

- Er enkle at bruge for den praktiserende læge 
- Er ensrettede, eks. så den visiterende sygeplejerske kan tilbyde en tid i telefonen 
- Er udbredt til alle specialer 

  
På baggrund af de praktiserende lægers ønsker er følgende model for, hvordan sub-akutte tider 

kan tilrettelægges, blevet udarbejdet efter drøftelser i overlægegruppen på SVS. 

 
 
Modellen er tidligere blevet drøftet på PKO-mødet i november 2019 og senest igen på et møde for 
overlægegruppen i januar 2020.  
 
På sidstnævnte møde udtrykte overlægegruppen enighed om vigtigheden af 
speciallægerådgivning og sub-akutte til almen praksis. Det blev italesat, at specialistrådgivning v. 
speciallæge (læge-til-læge dialogen) kan være afgørende for at sikre kvalitet i visitation og 
behandling. Overlægegruppen var desuden enige om, at de sub-akutte tider skal justeres sådan at 
patienterne undgår indlæggelser, hvis de kan ses sub-akut. Det blev besluttet at opdatere 
informationen omkring sub-akutte tider og distribuere disse til de praktiserende læger (bilag 1). 
Overlægegruppen var dog i tvivl om, hvorvidt almen praksis har kendskab til specialernes sub-
akutte tider.  
 
Indstilling 
Det indstilles at PKO-gruppen drøfter ensretningen af de sub-akutte tider og videreformidlingen af 
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Punkt Dagsorden 
disse til almen praksis via sundhed.dk.  

 
5 Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) v. Claus Bogh Juhl (20 min.) (B) 

 
Sagsfremstilling 
På trods af et massivt fokus på forebyggelse og behandling af fedme er det evident, at fedme er et 
stigende problem, både hvad angår hyppighed og fedmegrad. Fra 2010 til 2017 er andelen af 
voksne mennesker i Danmark med overvægt (BMI over 25 kg/m2) således steget fra 48,8 % til 51,0 
%, mens andelen af populationen med fedme (BMI over 30 kg/m2) er øget endnu hurtigere fra 
13,6 % to 16,8 %.  

Kun en mindre andel af personer med overvægt og fedme modtager en målrettet og fuldstændig 
undersøgelse og behandling af mulige helbredsmæssige konsekvenser af fedmen, og kun ca. én 
procent modtager vægtreducerende behandling udover almindelige råd om mere hensigtsmæssig 
levevis. Dette har store konsekvenser for både det enkelte menneske, for sundhedsvæsenet og for 
samfundet som helhed. 

Med den fortsatte stigning i forekomst af fedme er det helt afgørende at målrette indsatsen mod 
personer med, eller i øget risiko for at udvikle fedmerelateret sygdom ved en systematisk, 
fokuseret og individualiseret tilgang. Med det beskrevne syddanske overvægtsinitiativ ønsker 
Sydvestjysk Sygehus (SVS) at udfylde rollen som regionens bariatriske hospital. 

Formålet med det syddanske overvægtsinitiativ er at tilbyde en systematisk screening, udredning 
og behandling af mennesker med fedme. Med initiativet flytter vi fokus fra vægten alene til fokus 
på manifeste eller truende fedmerelaterede komplikationer. Derved bliver det potentiel muligt at 
reducere forekomsten og alvorligheden af fedmerelateret sygdom og at ændre prognosen for 
mennesker med overvægt og fedme.  

Målgruppen for initiativet er personer med BMI > 30 kg/m2 mellem 18 og 60 år. Der er særligt 
fokus på personer med samtidig psykisk sygdom samt personer med anden etnisk herkomst end 
dansk. 

Initiativet er forankret i Medicinsk Afdelings endokrinologisk klinik, men en række andre klinikker 
og afdelingers involvering er afgørende for initiativets gennemførelse, herunder 
gastroenterologisk klinik, kardiologisk klinik, øre-næse-hals afdelingen, kirurgisk afdeling, 
psykiatrisk og arbejdsmedicinsk afdeling. Der skal desuden etableres et samarbejde med almen 
praksis og kommunerne i SVS’s optageområde samt indvandremedicinsk afdeling, OUH. 

Med henblik på at evaluere indsatsen og bidrage med ny viden planlægges en langtidsopfølgning 
af kohorten. Endvidere vil kohorten være genstand for omfattende forskning i overvægt og fedme. 

Der planlægges fyraftensmøde primo maj, hvor almen praksis og kommunale repræsentanter 
orienteres om projektet.  
 
Indstilling 
Det indstilles at PKO-gruppen drøfter det tværsektorielle samarbejde omkring SDOI samt 
udvælger en PKO til at indgå i en arbejdsgruppe for sektorovergange i forbindelse med SDOI.  
 

6 Rammerne for praksisklinikken v. Anna-Marie Bloch Münster (10 min.) (O) 
 
Sagsfremstilling 
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Punkt Dagsorden 
På PKO-mødet d. 20.11.19 blev det aftalt af rammerne for praksisklinikken på SVS blev 
dagsordenssat til PKO-mødet d. 10.03.20.  
 
Etableringen af praksisklinikken SVS skete som et led i at sikre, at alle borgere i regionen er 
tilmeldt en praktiserende læge. Såfremt lægedækning ikke løses på tilfredsstillende vis via udbud 
og efterspørgsel, foreskriver sundhedsloven, at regionen har pligt til at gennemføre et udbud 
rettet mod private leverandører eller oprette regionsklinikker.  
 
Da Esbjerg Kommune var kategoriseret som lægedækningstruet, gennemførte Region Syddanmark 
i 2016 både et udbud til private leverandører og ansøgte ministeriet om tilladelse til at åbne en 
klinik på Sydvestjysk Sygehus. Ministeriet imødekom ansøgningen og i september 2018 åbnede 
regionen en almenmedicinsk lægeklinik på Sydvestjysk Sygehus med plads til 3200 patienter.  
 
Klinikken blev etableret i henhold til ”forsøgsbestemmelsen” § 233 i sundhedsloven for en 
forsøgsperiode på 6 år. Sygehuset er forpligtiget til at foretage en midtvejs- og en slutevaluering i 
forsøgsperioden.  
 
Klinikken er normeret til to stillinger, hvoraf den ene er en fuldtids fastansat erfaren specialelæge i 
almen medicin, som er ankerperson for klinikken, samt en yngre læge. Dertil omfatter personalet 
én sygeplejerske, den nødvendige sekretariatsbistand samt en uddannelsesstilling. Klinikken 
varetager de funktioner, der hører almen praksis til, herunder gynækologiske undersøgelser, 
børneundersøgelser, mindre operationer mm.  
 
Indtægter og udgifter relateret til praksisklinikken afholdes af Praksisafdelingen i Region 
Syddanmark, som er fysisk placeret i Regionshuset i Vejle.  
 
I forbindelse med etableringen af praksisklinikken er der blevet udarbejdet en samarbejdsaftale 
mellem praksisklinikken og Sydvestjysk Sygehus, hvor de årlige faste driftsomkostninger til 
praksisklinikken er ramme- og værdisat. Praksisafdelingen kompenserer Sydvestjysk Sygehus 
økonomisk for driftsudgifterne til praksisklinikken, herunder rengøring, bygningsdrift, el, vand, 
varme, administration mv. Disse udgifter udgør årligt 220.400 kr. Foruden de faste 
driftsomkostninger afholder Praksisafdelingen i Region Syddanmark udgifter til apoteksfunktion, 
uniformer, lønninger, vikardækning mm. Praksisklinikken kan trække på laboratorieydelser fra 
Klinisk Diagnostisk Afdeling og Radiologisk Afdeling på tilsvarende vis som de praktiserende læger i 
byen. 
 
Indstilling  
Det indstilles at PKO-gruppen tager orienteringen til efterretning. 
 

7 Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser v. Jette Kynde Schøtz (10 min.) (D) 

Sagsfremstilling 
Det er i budgetaftalen 2019 i Region Syddanmark besluttet, at der skal igangsættes særlige 
indsatser til at forebygge akutte indlæggelser på sygehuset i regionen. Det er nu så vidt at 
Regionsrådet d. 27. januar 2020 godkendte et Pakkeforløb for patienter med gentagne 
indlæggelser. Gentagne indlæggelser dækker over medicinske patienter, der har haft mindst tre 
akutte kontakter på seks måneder.  
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Punkt Dagsorden 
Pakkeforløbet skal pilottestes i regionens fælles akutmodtagelser (FAM) samt på fire udvalgte 
medicinske afsnits/afdelinger i 2020. På SVS er medicinsk afsnit i FAM og kardiologisk afsnit 
udvalgt. Pakkeforløbet forventes endeligt implementeret d. 1. januar 2021.  

Formålet med pakkeforløbet er:  

- At blive i stand til systematisk at identificere de patienter, der har særlige behov - og 
samlet at løfte kvaliteten i disse patientforløb  

- At understøtte, at det er de nødvendige indlæggelser, der finder sted – og således 
reducere antallet af indlæggelser. 

Tiltagene i pakkeforløbet er formuleret under tre indsatser:  

1. Den dialogbaserede indlæggelse, hvor der skal være en dialog om, hvorvidt der er andre 
og bedre alternativer til en indlæggelse 

2. En styrket indsats i front, hvor der sættes målrettet ind initialt i indlæggelsesforløbet via 
målrettet opsporing og screening samt tidlig multidisciplinær teamkonference  

3. En tryg udskrivelse, hvor patienter sendes hjem med en koordineret og afstemt plan for 
det videre forløb.   

Ved SVS pilottestes førstnævnte tiltag i FAM, mens tiltag 2-3 pilottestes i kardiologisk afsnit.   
Hvor tiltag 2-3 retter sig mod patienter med gentagne indlæggelser (min. 3 pr. 6 mdr.), retter tiltag 
1 sig mod alle patienter.  

Pakkeforløbet tænkes sammen med følgende igangværende initiativer på SVS:  

- Et lokalt initiativ i FAM som er under udvikling; Tværsektorielt samarbejde omkring 
forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser i FAM SVS Esbjerg. 

- En regional bevilling til flere sygeplejersker i form af tværsektorielle- og 
udskrivningskoordinatorer. En tværsektoriel koordinator skal have overblik og indsigt i 
kommunernes og de praktiserende lægers tilbud, mens udskrivningskoordinatoren har et 
særligt ansvar for at koordinere patientens forløb i forbindelse med udskrivelsen.  

For uddybende beskrivelse af pakkeforløbet se bilag 2.  

Indstilling 
Det indstilles at PKO-gruppen drøfter, hvordan almen praksis og FAM kan samarbejde omkring 
patienter med gentagne indlæggelser og genindlæggelser, herunder hvordan FAM kommunikerer 
bedst muligt med de praktiserende læger, når de identificerer de såkaldte ”patienter med 
gentagne indlæggelser”.   
 

8 Forespørgsel til KDA fra praksis v. Per Nyhuus (10 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling  
D. 02.02.20 fremsatte praksiskonsulent Per Nyhuus et ønske om at drøfte en advarselsfunktion i 
laboratoriesystemet.  
 
I 2019 indførte laboratoriet en ordning, hvor laboratoriesystemet automatisk undersøger om 
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Punkt Dagsorden 
udvalgte laboratorie prøver er taget for nylig. Hvis dette er tilfældet, spørger systemet om det er 
nødvendigt at gentage prøven. Advarslen kommer i det øjeblik webreq sedlen udskrives, og det vil 
dermed ofte være laboranten eller sygeplejersken der får advarslen. Spørgsmålet går på, hvorvidt 
det er muligt at advarslen komme i det øjeblik bestillingen lægges på hotel eller gemmes? På den 
måde vil det være lægen som får advarslen.  
 
Indstilling 
Det indstilles at KDA svarer på henvendelsen og PKO-gruppen drøfter forslaget. 
 

9 Arrangementer i 2020: Fyraftensmøder, kurser mm. v. Allan Thimsen (10 min.) (B) 
 
Sagsfremstilling 
I løbet af 2019 er følgende temaer blevet drøftet som mulige emner til fyraftensmøder:  
 

- Diabetes – nyt forløbsprogram evt. sammen med brush-up kursus for praksispersonale 

inkl. tiltag vedr. kompetenceudvikling fra SDCO i samarbejde med Connie Pedersen (Per)  

- Mammakirurgi 

- Hovedpinebehandling  

- Børn og Unge: Tilrettelæggelse af forløb for forstoppede børn, inkontinens og astmatisk 
bronchitis 

- Gynækologi/obstetrik  
- ”Retningslinjemøder” vedr. større ændringer i nationale retningslinjer 

 
Det bemærkes at der foruden fyraftensmøder planlægges et arrangement om Det Syddanske 
Overvægtsinitiativ.  
 
Indstilling 
Det indstilles at PKO-gruppen beslutter antallet af arrangementer i 2020, samt fastlægger temaer 
for fyraftensmøder i 2020. Endvidere indstilles det at PKO-gruppen beslutter, hvilke PKO’er der 
bidrager til planlægningen og afviklingen af arrangementerne.  
 

10 Nyhedsbrev v. Allan Thimsen (5 min.) (B) 
 
Sagsfremstilling 
I 2018 og 2019 er der udsendt 2 årlige nyhedsbreve fra SVS til almen praksis. Dog er det uklart om 
PKO-gruppen ønsker at der udsendes to faste nyhedsbreve årligt eller om der udsendes 
nyhedsbreve i forbindelse med hvert fyraftensmøde. Sidstnævnte vil betyde at antal af 
nyhedsbreve kan variere fra år til år.   
 
Følgende klinikker og afdelinger ønsker at udsende orienteringer i det næste nyhedsbrev:  
Sexologisk klinik vil gerne orientere om, at man fra d. 01.11.19 kan henvise både mænd og kvinder 
til sexologisk klinik på SVS. Endvidere ønsker KDA at orientere om deres flytning til ny 
sengebygning.  
 
Indstilling 
Det indstilles at PKO drøfter hyppigheden af nyhedsbreve samt beslutter indholdet til det 
kommende nyhedsbrev.  
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Punkt Dagsorden 
11 Kommissorium for PKO-gruppen SVS v. Anna-Marie Bloch Münster (10 min.) (D) 

 
Sagsfremstilling  
Efter ønske fra formanden udarbejdes der i foråret 2020 et kommissorium for PKO-gruppen på 
Sydvestjysk Sygehus.  Det forslås at lejligheden benyttes til at revitalisere PKO ordningen og drøfte 
visioner og ønsker for samarbejdet. I den forbindelse ønsker formanden at der planlægges en 
workshop med praksiskonsulenterne, samt et efterfølgende sparringsmøde med interne PKO-
medlemmer. Dette er under forudsætning af, at PKO-gruppen bakker op om idéen.  
 
Indstilling  
Det indstilles at PKO-gruppen drøfter den videre udarbejdelse af kommissoriet for PKO-gruppen.  
 

12 Kommende punkter på PKO møder v. Allan Thimsen (5 min.) (D) 

- Rundvisning i ny sengebygning – mødet forlænges med 30 min.  
- Kommissorium for PKO-gruppen SVS  
- Opfølgning på Fyraftensmødet om muskel- og ledsmerter v. Stavros Chrysidis  
- Orientering om den nye lægeuddannelse  
- Kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis  
- Lokalt Sydvestjysk Diabetesudvalg 

- Pilotafprøvning af Tele-KOL 

- Evt. Praksisplanen for almen praksis? 

- Andet?  
 

13 Evt. (10 min.) 

- Bagomnumre til praktiserende læger (Jytte Møller) 
- Regional kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis  

(Camilla Tykgaard Clausen) 
- Rygestophenvisninger (Camilla Tykgaard Clausen) 

 

 


