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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: 2. november 2020 Telefon: 40 17 93 62  

 

Referat - møde i PKO-gruppen 

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 15.00-17.00 

Mødelokale 5-6, stueetagen bygning J 
 

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), Majbritt Knudsen (MED), Allan Thimsen (NEU), Lene 

Guldberg Hansen (RAD), Christina Tinghus (KIR), John Eugenio Coia (KDA), Jette Kynde Schøtz 

(FAM), Lars Hansen (ORTO), Lars Henriksen (Kvalitet og Forbedring), Christina Ryborg 

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

Gæster: Stavros Chrysidis og Ajmal Orya (punkt 5) 

Afbud:  Lene Guldberg Hansen (RAD), Per Heden Andersen (ENDO), John Eugenio Coia (KDA), Lars 

Hansen (ORTO).  

Bilag:  Audit på afviste henvisninger fra praksis (punkt 6) 

Fyraftensmøde om diabetes (punkt 10) 

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

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

 

Referat 

Dagsorden blev godkendt 

 

2 Velkomst og præsentationsrunde v. Anna-Marie Bloch Münster (10 min.) (O) 
 
Uffe Lysholt og Thomas Ploug er nye praksiskonsulenter ved Sydvestjysk Sygehus, og mødet 
indledes derfor med en velkomst og præsentationsrunde.  
 
Referat  
PKO-gruppen bød Uffe og Thomas velkommen og alle blev præsenteret.  
 
I løbet af de seneste måneder er to praktiserende læger trådt ud af PKO-gruppen på SVS.  
 
Dette har givet anledning til drøftelser om, hvordan PKO-gruppen fremadrettet skal være 
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Punkt Dagsorden 
organiseret. Praksiskonsulenterne har foreslået, at PKO-gruppen skal have repræsentation fra 
klyngerne i optagekommunerne omkring SVS.  
 
Med ansættelsen af Uffe og Thomas som praksiskonsulenter er alle klyngerne omkring SVS 
repræsenteret.  
 

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

 

 Sidste nyt om COVID-19 på SVS og i praksis  
 
Referat 
SVS: Ny retningslinje for anvendelse af mundbind og ansigtsvisir på sygehusene træder i kraft d. 
29.10.20.  
 
D. 02.11.20 implementeres en ny arbejdsgang for, hvordan medarbejdere med lette 
luftvejssymptomer selvvisitere til test efter aftale med nærmeste leder (gælder for 
medarbejdere i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialområdet).  
Instruks kan tilgås her: 
https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/dokument809492.htm  
 
Testfacilitet er etableret på Randersvej 42. Det er en sammendrift af samfundssporet og 
sundhedssporet som tidligere lå ved Esbjerg Lufthavn og v. Sydvestjysk Sygehus. Der kan dagligt 
testes 1800 borgere og patienter.  
 
Sydvestjysk Sygehus’ daglige analysekapacitet i KML er på ca. 1100 COVID-19 tests. Svartider 4-
7 timer. En stor del af testcenterets prøver sendes til SSI. 
 
Almen praksis: Man er i praksis opmærksomme på ikke at være nære kontakter overfor 
kollegaer, patienter og pårørende. Alle i praksis anvender mundbind – også patienter og 
pårørende.  
 
Der er forskel i smittetrykket på tværs af kommunerne. Flere praktiserende læger oplever 
udfordringer med at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke hjælper rettidigt med smitteopsporing.  
  

4 Planlægning af strategiseminar v. Anna-Marie Bloch Münster (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 

efterfølgende besluttet, at det skulle undersøges nærmere, om PKO-kredsen kunne organiseres, 

så der var repræsentanter fra alle klynger i optageområdet omkring Sydvestjysk Sygehus, inden 

ønsker til samarbejdet, udarbejdelse af kommissorium mv. blev igangsat.  

 

Vi har nu en PKO-kreds med to nye praksiskonsulenter, og det foreslås derfor, at det næste 

PKO-møde udvides og at dagsordenen ryddes, så der er god tid til at drøfte visioner, 

målsætninger etc. Følgende foreslås i forhold til afvikling:  

https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/dokument809492.htm


3 
 

Punkt Dagsorden 
 

Dato: 8. december 2020 fra kl. 13.00- ca. 20.00 

Hvor: ECH-park, Esbjerg 

 

Program: 

13.00 - 16.15: Indflyvning, drøftelse af mission, målsætninger, input til årshjul/indsatser              

16.45 - 18.30: Input til kommissorium, mødeafvikling, evt. tilknytning til afdelinger 

18.30 – 20.00: Social samvær og middag  

 

Det er hensigten, at drøftelserne både foregår i grupper og plenum, og at der skiftes mellem 

forskellige arbejdsformer.  

 

Drøftelserne vil blive faciliteret af en medarbejder fra HR-afdelingen på Sydvestjysk Sygehus 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter ønsker til strategiseminaret 

 
Referat  
Det blev besluttet at der d. 8. december afvikles et strategiseminar for PKO-gruppen.  

Der udsendes en foreløbig dagsorden mhp. input fra PKO-gruppen.  
Indlæggelser og genindlæggelser skal bl.a. sættes på dagsordenen.  

Input kan allerede nu sendes til sekretariatet - Camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk.   
 

5 MAS/MUP forløb i specialet for Gigt og Bindevævssygdomme v. Stavros Chrysidis og Ajmal Orya 
(15 min.) (O) 
 
Sagsfremstilling 
Fra den 1. november 2019 er varetagelsen af pakkeforløbene MAS (mistænkt alvorlig sygdom) 
og MUP (metastase uden kendt primær tumor) overgået fra FAM til Gigt og 
Bindevævssygdomme, hvor udvalgte speciallæger varetager opgaven.  
 
Henvisende læge skal på henvisningstidspunktet bestille MAS blodpakken og henvise til 
postkassen SVS Akut ambulatorium. Speciallægerne tilknyttet pakkeforløbet vil ud fra 
henvisningen vurdere behovet for billeddiagnostiske undersøgelser og selv bestille disse samt 
sikre, at patienten kontaktes. 
 
Der skal således ikke længere bestilles røntgen af thorax og ultralyd af abdomen i forbindelse 
med henvisningen. 
 
Det er vigtigt, at patienterne informeres om formålet med pakkeforløbet og mistanken til 
alvorlig sygdom herunder kræft samt at de primært kan indkaldes til CT scanning eller klinisk 
undersøgelse. 
 
Stavros og Ajmal vil på mødet give en status på MAS/MUP på Sydvestjysk Sygehus.  
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Punkt Dagsorden 
 
Indstilling 
Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter organiseringen af MAS/MUP og at praksis fortæller om 
deres oplevelser med tilbuddene og kommer med eventuelle forbedringsforslag.  
 
Referat  
MAS/MUP er organisatorisk flyttet fra FAM til reumatologerne, fordi der var ønske om at 
forløbene blev varetaget af speciallæger med brede medicinske kompetencer. Dette giver 
mulighed for en bedre udredning af patienterne, også når de erklæres kræftfri.  
 
Der er på nuværende tidspunkt planer om at styrke koordinationen for patienter i MAS forløb, 
og der ansættes derfor en koordinerende sygeplejerske.  
 
Praksis efterspurgte et telefonnummer, hvor man kan kontakte den koordinerende 
sygeplejerske, når man henviser en patient til MAS/MUP. Alle andre kræftpakkepatienter skal 
telefonisk meldes når de henvises fra praksis.  
Telefonnummeret skal stå på sundhed.dk under kræftpakker.  
 
Der var drøftelser omkring henvisninger og afvisninger.  
Det er standardiseret i Region Syddanmark, hvad henvisningen skal indeholde og det er et krav 
at praksis gennemgår prøvesvar inden patienten henvises. Hvis henvisningerne er insufficiente, 
så kan den blive afvist – men er henvisningen sufficient, så skal patienterne ses. Det er nemlig 
ofte et MAS forløb der bruges, når praksis ved der er noget galt – men ikke kan pege på, hvad 
det er.  
 
Det skal præciseres i nyhedsbrevet, hvad henvisningen til MAS/MUP skal indeholde. Før har 
man skulle bestille mange forskellige tests, og det har afholdt nogen fra at bruge tilbuddet.  
 
Der var spørgsmål fra afdelingerne om de kan henvise til MAS/MUP. De skal telefonisk kontakte 
Gigt- og Bindevævssygdomme vedr. MAS/MUP. Der er et ønske om at praksis er tovholder på 
forløbet.  
 

6 Audit på afviste henvisninger fra almen praksis v. Camilla Tykgaard Clausen (20 min.) (D)  
 
Sagsfremstilling 
Direktionen på Sydvestjysk Sygehus besluttede d. 18. juni 2020 at gennemføre en audit på 
afviste henvisninger fra almen praksis indenfor hjerne og nervesygdomme, bryst- og 
plastikkirurgi, nyresygdomme og radiologi. En afrapportering blev forlagt direktionen d. 
21.10.20.  
 
Det overordnede mål med auditten var at bidrage til mere sammenhængende patientforløb på 
tværs af sektorer samt styrke patientsikkerheden.  
 
Formålene med auditten var:  

 At belyse årsagerne til, at henvisninger fra almen praksis afvises   

 At undersøge om der systematisk sendes korrespondancemeddelelser til almen praksis, 
når henvisninger afvises 

 At identificere eventuelle IT-tekniske udfordringer i afvisningen af en henvisning  
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Punkt Dagsorden 
 At identificere ”in house” forbedringspotentialer, der kan styrke patientforløbene for 

patienter hvis henvisning afvises  
 
Afrapporteringen er vedhæftet som bilag. Camilla Tykgaard Clausen præsenterer resultaterne 
på mødet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter om auditten giver anledning til indsatser.  
 
Referat 
Camilla T. Clausen præsenterede data fra auditten.  
 
Det blev drøftet, at det er en stor andel af henvisningerne til afdelingen for nyresygdomme som 
bliver afvist. Afvisningerne er dog grundige og hjælper generelt de praktiserende læger videre 
med patienternes forløb. Praksiskonsulenterne kendte ikke til placeringen af visitations-
retningslinjerne som ligger på sygehusets hjemmeside 
http://www.svs.dk/default.asp?id=515706. Man kan med fordel overveje, om de skal placeres 
andetsteds.  
 
Visitationsretningslinjerne for henvisning til nefrologisk afsnit skal præciseres i det næste 
nyhedsbrev og der skal planlægges et fyraftensmøde for nefrologi i 2021. Her skal praksis gøres 
bekendt med følgende app: http://nephrology.dk/ckd-webapp/  
 
PKO-gruppen tog resultaterne for auditten ved brystkirurgisk, hjerne og nervesygdomme, 
plastikkirurgisk og radiologisk til orientering. Forløbsbeskrivelsen for hovedpine skal 
færdiggøres, så den er tilgængelig på sundhed.dk. Endvidere skal forløbsbeskrivelserne for 
mammaecancer og postbariatrisk kirurgi gennemgås og det skal vurderes om de kan gøres mere 
tydelige.  
 
Det blev drøftet, om praksis skal orienteres, hvis en afdeling omvisiterer en henvisning til en 
anden afdeling. Både mhp. læring og så praksis er orienteret. Sekretariatet undersøger om 
praksis kan stå som kopimodtager ved en omvistering.  
  
Der blev efterspurgt data på afviste henvisninger for nogle af de specialer, som ikke var en del 
af auditten, herunder endokrinologi. I perioden 01.01.20-31.05.20 havde Diabetes og Hormon 
Afdeling afvist 17,7 % af alle henvisninger (266 ud af 1507). Denne deskriptive statistik er 
foreløbig og bør ikke videreformidles, da den ikke er valideret.  
 

7 Status på ansættelse af tværsektorielle koordinatorer v. Alice Skovhede Nielsen og Jette 
Kynde Schøtz (10 min.) (O)  
 
Sagsfremstilling 
Som kredsen tidligere er orienteret om, er der i finansloven for 2020 afsat midler til 1000 nye 
sygeplejersker på landsplan. På Sydvestjysk Sygehus betyder det, at der er midler til 14 ekstra 
fuldtidsstillinger. Midlerne skal anvendes til at dække et stigende behov for tværsektoriel 
koordination i forhold til patientforløb, som går på tværs af sektorer.  
 

http://www.svs.dk/default.asp?id=515706
http://www.svs.dk/default.asp?id=515706
http://www.svs.dk/default.asp?id=515706
http://nephrology.dk/ckd-webapp/
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Punkt Dagsorden 
Sygeplejerskerne (tværsektorielle koordinatorer) skal i høj grad være med til at optimere 
sygehusets indsats for at sikre bedre overleveringer ved udskrivelser, så kommunerne sikres at 
få de nødvendige oplysninger om ændringer og forhold under indlæggelse. Desuden vil de også 
sammen med andre faggrupper internt og tværgående have fokus på at optimere indsatserne 
for de patienter, der har mange genindlæggelser. De vil ligeledes kunne formidle kontakt til AP, 
kommunernes hjemmepleje eller akutteams ved behov for dette.  
 
I FAM vil de tre nye tværsektorielle koordinatorer have særligt fokus på forebyggelse og 
virtuelle udskrivningskonferencer. Herudover får de hvert deres fokus område. Den ene skal 
have særligt fokus på KOL og ønsker at etablere et netværk med KOL-sygeplejerskerne i 
kommunerne, den anden får særligt fokus på daghospitalet og skal bl.a. være med til at vurdere 
behovet for forebyggelsestilbud, hurtige forløb mv. Den tredje tværsektorielle koordinator vil 
have særligt fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.  
 
De 14 tværsektorielle koordinatorer er ansat henover sommeren, og der planlægges et 
kompetenceudviklingsforløb for dem i november 2020, hvor de får nærmere kendskab til 
samarbejdet med kommuner og almen praksis, SAM:BO, sundhedsaftalen mv. Jytte Møller vil 
også deltage og præsentere PKO-ordningen, paragraf 2-aftaler mv.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at PKO-kredsen tager sagen til orientering 
 
Referat 
Alice S. Nielsen og Jette K. Schøtz præsenterede baggrunden for ansættelsen af de 14 nye, 
tværsektorielle koordinatorer på Sydvestjysk Sygehus.  
 
De uddybede hernæst, hvordan de tre koordinatorer i FAM har fokus på KOL, kardiologi og 
forebyggelse af indlæggelser.  
 
Koordinatoren med fokus på KOL er allerede i god dialog med KOL-sygeplejersker i 
kommunerne, og hun vil også gerne i dialog og rådgive KOL-sygeplejersker fra almen praksis. 
  
Det blev bemærket fra de praktiserende læger, at der evt. kunne målrettes information og 
materiale til de praksis, hvor sygehuset oplever det største potentiale for forbedringer.  
 
Koordinatoren der har fokus på forebyggelse af indlæggelser starter et forebyggelsesprojekt 
den 11. november, hvor formålet er at forebygge unødvendige indlæggelser i samarbejdet med 
akutfunktionerne i kommunerne. FAM visitationen og praksis kan i fællesskab blive enige om, at 
akutfunktionen tilser borgeren i eget hjem forud for eller frem for en indlæggelse.  
 
Praksiskonsulenterne fortalte, at der vil være praksisser, hvor det ikke er aktuelt, da de selv 
rekvirere akutfunktionerne, når de skønner det vil kunne bruges i stedet for en indlæggelse. Det 
er dog ikke alle praktiserende læger, der har til vane at bruge akutfunktionerne på denne måde.  
 

8 Status fra FAM på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser v. Alice Skovhede Nielsen 
og Jette Kynde Schøtz (15 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
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Punkt Dagsorden 
 
FAM fremlagde på PKO-mødet i maj grafer og tal over, hvordan de så et fald i antallet af 
indlæggelser og genindlæggelser, da Danmark ”lukkede ned” pga. COVID-19.  
 
Det blev aftalt, at der skulle følges op på disse tal på et efterfølgende møde for at få et overblik 
over, hvordan antallet af indlæggelser og genindlæggelser har udviklet sig efterfølgende.  
 
Jette K. Schøtz og Alice S. Nielsen fra FAM giver en præsentation af indlæggelser og 
genindlæggelser i FAM på mødet.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter udviklingen i indlæggelser og genindlæggelser.  
 
Referat:  
Punktet udskydes.  
 

9 Opfølgning på Fyraftensmøde om hovedpine, v. Allan Thimsen (5 min.) (D) 

 

Sagsfremstilling 

Der blev afholdt Fyraftensmøde den 29. september omkring hovedpine. Mødet blev afviklet 

som et videomøde, og 23 læger og praksispersonaler deltog i mødet.  

 

På mødet blev følgende gennemgået: 

 Forløb for hovedpinepatienter 
 De hyppige hovedpinetyper: migræne, spændings- og medicininducerede hovedpiner 

 Hvordan lægen selv undgår at få hovedpine 
 Postcommotionelt syndrom 

 
Indstilling 

Det indstilles, at PKO-kredsen drøfter om mødet giver anledning til yderligere opfølgning 

 
Referat 
Der var en god tilslutning til fyraftensmødet om hovedpine. En af de vigtigste pointer fra 

oplæggene var brugen af en hovedpinekalender. De tre vigtigste pointer fra hovedpinemødet 

skal med nyhedsbrevet ud.   

 

Den fællesregionale forløbsbeskrivelse for hovedpine skal færdiggøres og udgives på 

sundhed.dk.  

 
10 Program for Fyraftensmøde om diabetes den 5. januar 2021 v. Peter Marboe og Per Heden 

Andersen (5 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
Planlægningsgruppen bag fyraftensmødet omkring diabetes har mødtes og lavet udkast til et 
program for dagen. Programmet er vedhæftet.  
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Punkt Dagsorden 
Der er i programmet afsat tid til drøftelse af konkrete patientcases. Alle praksiskonsulenter 
bedes overveje mulige cases og indsende dem til Camilla senest den 10. december 2020. 
Casene vil blive fremlagt på mødet og danne baggrund for drøftelser om forskellige 
behandlingsmuligheder.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at PKO-kredsen: 

 Godkender programmet til mødet 
 Anmoder praksiskonsulenterne om at indsende forslag til cases, som kan gennemgås på 

mødet 
 
Referat  
Programmet blev godkendt. Arrangementet gennemføres som videomøde.  
Alle praksiskonsulenter bedes indsende en udfordrende diabetescase fra praksis til sekretariatet 
camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk.  
 

11 Arrangementer i 2021: Fyraftensmøder, orienteringsmøder mm. v. Anna-Marie Bloch 
Münster (10 min.) (B) 
 
Sagsfremstilling 
I 2020 har der været afholdt følgende fyraftensmøder og stormøder: 
 

 Januar: Fyraftensmøde om muskel- og skeletlidelser 
 April: Stormøde omkring COVID-19 (video) 

 August: Orientering omkring Syddansk Overvægtsinitiativ (video) 
 September: Fyraftensmøde om hovedpine (video) 

 December (rykket til 05.01.21): Fyraftensmøde om diabetes (forventeligt video) 
 
Det har tidligere været aftalt, at der skulle holdes et opfølgende videomøde omkring 
samarbejdet mellem Sydvestjysk Sygehus og de praktiserende læger. Det foreslås, at dette 
møde planlægges i 2021, når der foreligger et kommissorium for PKO-samarbejdet.  
 
Følgende har tidligere været drøftet som mulige emner til fyraftensmøder: 

- Børn og Unge: Tilrettelæggelse af forløb for forstoppede børn og astmatisk bronchitis 
- Gynækologi/obstetrik  
- ”Retningslinjemøder” vedr. større ændringer i nationale retningslinjer  

 
Man kan med fordel overveje, om man ønsker at planlægge et eller flere korte orienteringsmøder 
vedr. specifikke indsatser på SVS, ligesom der blev gjort for Syddansk Overvægtsinitiativ.  
 
Indstilling 
Det indstilles at PKO-kredsen beslutter antallet af arrangementer i 2021 samt fastlægger temaer 
for fyraftensmøder i 2021. Endvidere indstilles det at PKO-gruppen beslutter, hvilke PKO’er der 
bidrager til planlægningen og afviklingen af arrangementerne.  
 
Referat 
Både fyraftensmøder og orienteringsarrangementer udarbejdes i samarbejde mellem praksis og 
afdelingerne.  

mailto:camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk
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Punkt Dagsorden 
 
Kommende fyraftensarrangementer i 2021:  
 

- Funktionelle lidelser hos børn og voksne (Jens Jakob, Allan/Agnete(?)og Thomas).  
- Nefrologi (Majbritt og Uffe).  

 
Der planlægges yderligere fyraftensmøder på den anden side af årsskiftet eller til 
strategiseminaret.  
 

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

 

Instilling 

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

 

Referat 

- Audit på afviste henvisninger 
- Henvisninger til nyresygdomme + reklame for app  
- MAS/MUP  
- Fyraftensmøde om hovedpine  

 

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

- Rundvisning i ny sengebygning  

- Pilotafprøvning af Tele-KOL 

- Status fra FAM på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (udskudt punkt) 

- Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser  

- Ændring i laboratoriesystemet (advarsel i webreq) 

 

- Andet?  

 

14 Evt.  

Demensklinikken  
Vi arbejder på at få en bedre løsning for demensudredning.  
Der efterspørges specialistrådgivning ved denne klinik, når den er etableret.  
 

 


