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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: 8. juni 2021 Telefon: 40 17 93 62  

 

Referat - møde i PKO-gruppen 

Tirsdag den 11. maj 2021 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), Allan Thimsen (NEU), Lene Guldberg Hansen (RAD), 

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

Henriksen (Kvalitet og Forbedring), Christina Ryborg (Kvalitet og Forbedring), Katrine Prisak 

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

Gæster: Kim Houlind, ledende overlæge for Karkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (punkt 4) 

Afbud:  Per Heden Andersen (ENDO) 

Bilag:  Kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis (punkt 8) 

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

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

 
2 Velkomst v. Anna-Marie Bloch Münster m.fl. (5 min.) (O) 

 
3 Siden sidst v. Anna-Marie Bloch Münster og praksis (10 min.) (O) 

 

1. Peter Marboe stopper som praksiskonsulent. 
2. Sidste nyt om COVID-19 på SVS og i praksis.  
3. Nye medicinske afdelingsledelser på SVS.  
4. Nyhedsbrev til AP gik ud i april 2021.  
5. Fyraftensmøde om nefrologi afvikles 17 maj 2021 som webinar.  
6. Specialistrådgivning fra gyn/obs og orto er tilføjet oversigten på sundhed.dk 

Specialistrådgivning til børne- og ungeafdelingen tilføjes i maj.  
7. Tlf. nr. til MAS/MUP koordinator tilføjet forløbsbeskrivelsen på sundhed.dk 
8. I august-september afvikles strategidag for samarbejdet mellem sygehus og almen 

praksis. Vi forsøger at ligge det en hverdag i tidsrummet kl. 13.00-20.00.  
 

 
 

mailto:camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk
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Punkt Dagsorden 
Referat  
 

1. Vi siger farvel til Peter Marboe til strategidagen d. 07.09.21.  
2. Der er få indlagte med COVID-19 på Sydvestjysk Sygehus – inkl. intensiv. 

Sundhedsstyrelsens har senest udmeldt, at de kliniske vurderingsenheder for COVID-19 
skal trappes ned og at patienterne skal ses i praksis i stedet. Lægevagten må forsat ikke 
se COVID-19 symptomer, så der er stor forskel på praksis og lægevagten.  

3. De nye medicinske afdelingsledere som fremadrettet vil være repræsenteret i PKO er 
Majbritt Grønborg Knudsen, ledende overlæge for nyresygdomme, diabetes og 
hormon, ældresygdomme og diætisterne og Britt Linnebjerg, ledende oversygeplejerske 
for hjertemedicin og Daghospital Grindsted. 

6.    Praksiskonsulenterne efterspurgte om urologien og neurologien kunne ændre    
organiseringen af specialistrådgivningen? Allan svarede for neurologien, Camilla følger op 
ved urologien.  
8.    Strategidagen bliver d. 07.09.21. Program er vedhæftet. PKO-mødet i august aflyses til 
fordel for strategidagen i september.   

 
4 Vindueskiggersyndrom og superviseret gangtræning v. Kim Christian Houlind (20 min.)  (D) 

 

Sagsfremstilling 

Karkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt behandler claudicatio intermittens patienter fra 

Sydvestjysk Sygehus’ optageområde.  

 

Sygehus Lillebælt har siden årsskiftet lagt en stor indsats i at etablere samarbejde omkring 

denne patientgruppe med kommunerne i Region Syddanmark om superviseret gangtræning.  

 

Der er evidens for, at superviseret gangtræning efter protokol øger gangdistancen mere end 
ved operation, - også efter endt træning opretholdes et højere niveau end ved operation. 
Borgerens funktionsniveau og livskvalitet øges, samtidig med at svære tilstande forebygges. Det 
er vurderingen, at cirka 90 % af borgere med claudicatio intermittens kan henvises til 
superviseret gangtræning. Dette enten fra sygehus, almen praksis eller via kommunale tilbud. 
Fra Karkirurgisk afdeling henvises ca. 50 % til superviseret gangtræning.  
 
Kommunerne har været meget velvillige til at indgå samarbejde med karkirurgisk afdeling og 
etablere et evidensbaseret gangtræningstilbud med 3 x 1 times træning i minimum 12 uger. 
Figur 1 viser hvilke kommuner der pr. 01.04.21 tilbyder superviseret gangtræning. 
 
Figur 1: Kommuner der tilbyder superviseret gangtræning 
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Punkt Dagsorden 
Forudsætning for at sygehuset kan henvise:  

 Træningstilbuddet skal følge protokollen (3 x 1 times træning i minimum 12 uger med 
udslusningstilbud)  

 Henviser med genoptræningsplaner til kommunerne 
 

Indstilling 

Kim fortæller om samarbejdet med kommunerne om superviseret gangtræning og PKO-kredsen 
drøfter, hvordan kredsen og almen praksis generelt kan understøtte denne indsats.  
 
Referat  
Kim fortalte om samarbejdet med kommunerne i Region Syddanmark om superviseret 
gangtræning. Besparelser er nøglen til at få kommunerne involveret, og der er et 
besparelsespotentiale for kommunerne, fordi borgerne bliver mere selvhjulpne, når de kan gå 
længere. Det er dog ikke alle kommunerne i regionen der har oprettet et tilbud endnu. SLB er 
løbende i dialog med kommunerne.  
 
Anna-Marie tilbød at emnet kan løftes til SOF-SVS, hvis det giver mening at få et drøftelse med 
Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommune. 
 
Almen praksis kan med fordel også henvise claudicatio intermittens patienter til superviseret 
gangtræning i kommunerne.  
 
Kim har deltaget i lægens bord og fortalt om superviseret gangtræning til claudicatio 
intermittens patienter. Se indslaget her (tidspunkt 17:47 / 23:30): Lægens bord: Sæson 2 – 
Kigger på vinduer | Se online her | DRTV   
 

5 Tidlig opsporing af terminale patienter til åben indlæggelse på palliativ afsnit v. Christina 
Tinghus (10 min.) (B) 
 
Sagsfremstilling 
Der er en stor bevågenhed på at den terminale patient henvises rettidigt til de palliative 
enheder, og at sygehus, kommuner og almen praksis tidligt opsporer patienternes behov for 
palliativ støtte og behandling.  
 
Dette er også en del af en intern indsats i Region Syddanmark - ”Den sidste tid” - som indgår 
som en del af budgetaftalen for 2021.  
 
Palliativ afsnit på Sydvestjysk Sygehus oplever dog, at en del patienter med fordel kunne have 
været henvist tidligere og have fået en åben indlæggelse.  
 
Indstilling 
PKO-kredsen beslutter, hvordan palliativ afsnit skal kommunikere med praksis om tidlig 
opsporing og henvisning af patienter med behov for støtte og behandling.  
 
Referat 
Der sendes nyhed ud med næstkommende nyhedsbrev. Jytte og Rune forfatter et udkast som 
PKO-gruppen får i høring.  
 

https://www.dr.dk/drtv/se/laegens-bord_-kigger-paa-vinduer_232035
https://www.dr.dk/drtv/se/laegens-bord_-kigger-paa-vinduer_232035
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Punkt Dagsorden 
6 Henvisning til smerteklinikken i Grindsted v. Christina Tinghus (10 min.) (D) 

 
Sagsfremstilling 
Afdelingerne på Sydvestjysk Sygehus kan ikke henvise direkte til Smerteklinikken i Grindsted. 
I forløbsbeskrivelsen for Smertebehandling af komplekse kroniske patienter - tværfagligt - 
sundhed.dk fremgår det under henvisning at:  
 
”Den praktiserende læge er den primære samarbejdspartner for behandlerne i 
Smertecenteret, og det er således kun den praktiserende læge, der kan henvise til 
Smertecentret. Vi betragter et behandlingsforløb i Smertecentret som et parallelforløb til 
behandlingen i praksis, hvor den praktiserende læge har taget stilling til relevansen af en 
henvisning og at han/hun overtager behandlingen igen når patienten afsluttes fra 
Smertecenteret.” 

Indstilling 
PKO-kredsen drøfter, hvordan sygehuset og almen praksis kan samarbejde om den komplekse 
kroniske smertepatient.  
 
Referat  
På nuværende tidspunkt kan afdelingerne ikke henvise til smerteklinikken i Grindsted.  
Derfor må man kontakte patientens praktiserende læge med anbefaling om henvisning til 
smerteklinikken, hvis man mener dette er relevant. I korrespondancen kan man henvise til 
overstående retningslinje, hvor det fremgår at sygehuset ikke må henvise til tilbuddet.  
 
Praksiskonsulenterne italesatte, at det giver god mening at praksis har tovholderfunktion for 
dette forløb.  
 

7 Henvisning til ortopædkirurgisk afdeling v. Lars Tambour Hansen (15 min.) (D/B) 
 
Sagsfremstilling  
De ortopædkirurgiske afdelinger på SVS, SLB, OUH og SHS har - med patienten for øje - et ønske 
om, at styrke henvisningen og visitationen af de ortopædkirurgiske patienter i Region 
Syddanmark.  
 
Specialerådet påtænker at nedsætte flere arbejdsgrupper for henholdsvis skulder, knæ, hofte 
mv. der har til opgave at udarbejde følgende:  
 

- Regionale forløbsbeskrivelser for relevante ortopædkirurgiske tilstande til sundhed.dk 
Herunder ens henvisningskriterier på tværs af alle sygehuse i Region Syddanmark.  

- Regionalt gældende dynamiske henvisninger / kvalificerede henvisninger i regi af 
MedCom  

- Vejledningsbreve til tilstande, hvor der ikke er et behandlingstilbud  
 
Indstilling  
PKO-kredsen drøfter overstående indsats og beslutter hvilken praksiskonsulent som kan give 
sparring bl.a. ift. hvilke tilstande der kan udarbejdes forløbsbeskrivelser for.  
 
 
 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/a-almen-og-uspecificeret/smertebehandling-komplekse-kroniske-patienter-tvaerfagligt/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/a-almen-og-uspecificeret/smertebehandling-komplekse-kroniske-patienter-tvaerfagligt/
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Punkt Dagsorden 
Referat 
I forbindelse med præsentationen af overstående initiativ blev der givet følgende 
bemærkninger:  

 
- Det er vigtigt at arbejdet udmønter i regionale henvisningskriterier, vejledningsbreve 

mv. Der er ikke nogen idé i at udarbejde dette lokalt på de somatiske sygehuse.  
- Henvisningskriterierne skal kunne afviges fra – ikke alle patienter passer i alle kasser.  
- Almen praksis skal inddrages i dette arbejde. Specialerådet bør beslutte om man ønsker 

regional repræsentation fra almen praksis (tværgående praksiskonsulenter fra SydKIP) 
el. lokal repræsentation (lokale praksiskonsulenter fra SVS, SLB, SHS og OUH).  
Dette drøftes også mellem PKO-sekretærerne i Region Syddanmark. 

 
8 Kompetenceudvikling af praksissygeplejersker v. Jytte Møller (10 min.) (D) 

 
Sagsfremstilling 
På PKO-mødet d. 10.02.21 blev kompetenceudvikling af praksissygeplejersker drøftet.  
 
Baggrunden er, at SVS får flere henvendelser fra almen praksis, der efterspørger 
efteruddannelse i specifikke temaer i forbindelse med anvendelsen af § 2 aftale vedr. 
efteruddannelse på sygehuse og i speciallægepraksis samt almen praksis (eks. sårpleje eller 
børn med forstoppelse). Det er ikke muligt for SVS at imødekomme dette, fordi man ikke kan 
garantere, at disse patienter kommer den pågældende dag.  
 
SVS vil i stedet tilbyde at afvikle undervisningsseancer for praksissygeplejersker i specifikke 
emner. Praksiskonsulenterne har siden februar adspurgt deres kollegaer i klyngerne, hvilke 
emner der kunne være relevant.  
 
Følgende emner blev fremhævet på sidste PKO-møde; astma og børn, sårpleje, movicol 
behandling, hovedpine, LFU og inhalationsteknik. 
 
Indstilling 

- Praksiskonsulenterne giver input fra klyngerne og egen praksis til, hvilke emner man 
med fordel kunne tilbyde praksissygeplejersker undervisning i.  

- PKO-kredsen drøfter, om § 2 aftale vedr. efteruddannelse på sygehuse og i 
speciallægepraksis samt almen praksis skal promoveres nu hvor besøgsrestriktionerne 
på SVS er ophævet.  

 
Referat  
PKO-gruppen besluttede at der i 2021 skal udbydes LFU og inhalationsteknik samt undervisning 
i sårpleje til praksissygeplejersker.  
 
Der skal fremadrettet forsat tages stilling til, om fyraftensarrangementerne for almen praksis er 
relevante for praksissygeplejersker. Herunder om der bør være færdighedstræning for 
praksissygeplejersker i forlængelse af fyraftensmødet - eks. blodsukkermåling i relation til 
diabetes.  
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9 Audit på udskrivningsepikriser v. Camilla Tykgaard Clausen (10 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
På PKO-mødet d. 10.02.21 blev audit på udskrivningsepikriser drøftet.  
 
Baggrunden er at Sydvestjysk Sygehus skal monitorere på kvaliteten af epikriser – både løbende 
ved stikprøvekontrol - og ved en større årlig audit. Praksiskonsulenterne skal inddrages.  
 
Den løbende monitorering vil foregå i alle afdelinger på Sydvestjysk Sygehus. Praksis-
konsulenterne har adspurgt i kvalitetsklyngerne, hvilke afdelinger man med fordel kunne 
målrette den større årlige audit.  
 
Foreløbige input:  

- FAM 
- Neurologisk  
- ØNH – kun relevant hvis audit også målrettes ambulant epikriser  

 
Indstilling 
Praksiskonsulenterne giver input fra klyngerne og PKO-kredsen udvælger de afdelinger som 
auditten skal målrettes. Endvidere drøftes det, hvordan auditten skal afvikles i et samarbejde 
mellem praksiskonsulenter og speciallægerne.  
 
Referat 
Auditten målrettes de medicinske afdelinger og hjerne og nervesygdomme.  
Praksiskonsulenterne vil sammen med de ledende overlæger gennemgå et antal 
udskrivningsepikriser.  
 
Auditten planlægges af PKO-sekretariatet og oplægget sendes i høring hos PKO-gruppen.  
 
Det blev drøftet, om praksiskonsulenterne skal sende cases ind løbende, hvis de støder på 
noget som afdelingerne kan lære af. Det er der interesse i fra sygehusets side.  
 PKO-sekretariatet samarbejder med IT om at få oprettet en sikker kommunikationsvej, så 
almen praksis kan sende personfølsomme oplysninger. Dette kan ikke gøres via mail.  
 

10 Kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis v. Camilla Tykgaard Clausen  
(20 min.) (D) 
 
Sagsfremstilling 
Regionsrådet har i budget 2020 ønsket at få kortlagt sygehusenes understøttelse af almen 
praksis med henblik på at kunne vurdere, om der er brug for yderligere indsatser og/eller 
spredning og skalering af allerede eksisterende indsatser. 
 
Det er regionsrådets opfattelse, at én af forudsætningerne for, at almen praksis er stærk, er, at 
de praktiserende læger har den nødvendige adgang til sygehusene med hensyn til faglig 
sparring samt (sub-akutte) diagnostiske undersøgelser og ambulatorietider.  
 
Med baggrund i oplægget fra regionsrådet blev der i efteråret 2020 gennemført en kortlægning 
af sygehusenes tilbud om specialistrådgivning og diagnostiske undersøgelser. Dertil en 
spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger, som havde til formål at undersøge, 
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om lægerne i almen praksis føler sig støttet af sygehusene. I alt har 333 praktiserende læger 
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, heraf 47 fra SVS’ optageområder.  
 
Afrapporteringen er vedhæftet som bilag. Tabel 1 viser nogle af de vigtigste resultater fra 
rapporten.  
 
Tabel 1: Resultater fra kortlægningen af sygehusenes understøttelse af almen praksis  

Samarbejdet om patienten 
70 % af de praktiserende læger er helt eller delvis enige i, at samarbejdet med SVS om den 
enkelte patient er tilfredsstillende (59% til 91%1).  
 
De praktiserende læger som ikke et tilfredse ønsker tættere samarbejde med specialisterne 
og/eller udtrykker manglende forståelse, samhørighed og dialog.  
Henvisninger 
64 % er helt eller delvis enige i, at sygehuset håndterer somatiske henvisninger 
tilfredsstillende (56%-81%1).  
 
De praktiserende læger som ikke er tilfredse fortæller, at henvisningerne bliver sendt tilbage 
uden en brugbar begrundelse eller efterfulgt af gode råd.  
Specialistrådgivning 
64 % er helt eller delvis enige i, at sygehusets specialistrådgivning er bemandet med den 
nødvendige faglighed (57%-98%1). 70 % er helt eller delvis enige i, at sygehusets 
specialistrådgivning er tilgængelig i det omfang de har brug for (48%-97%1).  
 
De praktiserende læger udtrykker, at man kan mindske antallet af henvisninger og løfte 
kvaliteten af i almen praksis via denne funktion og at der er regionale forskelle ift. antallet af 
afdelinger, som er tilgængelige via specialistrådgivning. 
Korrespondancer 
45 % er helt eller delvis enige i, at sygehusets svartid på korrespondancer er tilfredsstillende 
(42%-55%1). 64 % er helt eller delvis enige i, at kvaliteten af korrespondancerne er 
tilfredsstillende (61%-74%1). 
 
De praktiserende læger efterspørger at denne funktion bruges mere og at svartiden 
reduceres. 
Epikriser 
34 % er helt eller delvis enige i, at de vigtigste informationer står øverst i epikrisen (34%-
48%1). 36 % er helt eller delvis enige i, at indholdet i epikriserne er målrettet almen praksis 
(20%-40%1).  
 
De praktiserende læger der er utilfredse beskriver epikriserne som lange og med irrelevant 
information. Dertil efterspørges det, at medicinændringer fremhæves samt rettidig 
udsendelse af epikriser.   
Diagnostiske undersøgelser  
53 % er helt eller delvis enige i, at sygehusets tilbud om diagnostiske undersøgelser (fx 
røngten, ultralyd, MR/CT, ekko) lever op til deres behov (44%-82%1). 62 % er helt eller delvis 
enige i, at adgangen til sub-akutte tider lever op til deres behov (46%-78%1). 

                                                             
1 De praktiserende lægers vurdering af sygehusene i Region Syddanmark ligger i dette spænd (besvarelser 
for SLB, OUH, SHS og SVS).  
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Almen praksis ønsker fællesregionale visitationskriterier, at ”åbne ambulatorier” åbner igen 
efter COVID-19 og at sygehusene i et større omfang end i dag orientere praksis om 
resultaterne af de diagnostiske undersøgelser.  

Mødet med Sydvestjysk Sygehus  
Når adspurgt om, hvordan praksis ønsker at mødes med det lokale sygehus svarer lægerne 
omkring SVS følgende:  

- 28 % ønsker fyraftensmøder  
- 28 % ønsker nyhedsbreve  
- 13 % ønsker videomøder  
- 5 % ønsker besøgsrunder  
- 36 % ønsker specialistbesøg i klyngerne  
- 14 % ønsker kontakt til praksiskonsulent  
- 0 % ønsker udskrivningskonferencer  

 
Indstilling 
PKO-kredsen drøfter resultaterne af undersøgelsen og om disse giver anledning til særlige 
indsatser på Sydvestjysk Sygehus. Disse drøftelser føder ind i det strategiarbejde som skal pågå i 
forbindelse med strategidagen. 
 
Referat  
Overordnet set er Sydvestjysk Sygehus tilfreds med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 
Vi er blevet bekræftet i, at de indsatser som arbejdes på sygehuset i relation til samarbejdet 
mellem sygehus og almen praksis er relevante. Både hvad angår afviste henvisninger, epikriser, 
korrespondancer, specialistrådgivning mv.  
 
PKO-gruppen drøftede det faktum, at kortlægningen peger på at klyngerne ønsker besøg fra 
sygehusenes specialister. Praksiskonsulenterne fortalte, at klyngerne arbejder dataorienteret 
med kvalitet. Det kan være relevant med et besøg fra en specialist, hvis man arbejder med et 
specifikt patientforløb el. en specifik patientgruppe. Det er klyngekoordinatorerne der skal tage 
initiativ til dette besøg, da det er dem der udarbejder dagsordenen og ofte også vælger 
emnerne for klyngemøderne.  
 
Brugen af udskrivningskonferencer blev også drøftet. Praksiskonsulenterne har generelt ikke 
oplevet at blive inviteret til at deltage i virtuelle udskrivningskonference. FAM og 
ældresygdomme er på det seneste begyndt at afvikle flere udskrivningskonferencer med 
deltagelse fra almen praksis og flere er planlagt.  
 
Det blev afslutningsvis talt om samarbejdet mellem praktiserende læge og sygehuslæge. Det er 
vigtigt at man taler hinanden op og anerkender hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere. 
SLB lykkedes generelt rigtig godt med sygehus-praksissamarbejdet og én af tingene man kan 
pege på er den servicemindede og imødekommende ”Hvad kan vi gøre for dig”-kultur.  
 

11 Arrangementer i 2021: Fyraftensmøder, orienteringsmøder mm. v. Anna-Marie B. Münster  
(5 min.) (B) 
 
Sagsfremstilling 
I 2021 er der afviklet eller planlagt følgende arrangementer:  
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- Fyraftensmøde/webinar om diabetes (januar) 
- Fyraftensmøde/webinar om nyresygdomme (maj) 
- Fyraftensmøde/webinar om funktionelle lidelser (oktober) 
- Fælles fyraftensmøde for praksis og sygeplejen om spædbørns- og tumling-

problematikker (2 arrangementer i efteråret 2021) 
 

- Evt. kompetenceudvikling for praksissygeplejersker  
 
Indstilling 
PKO-kredsen drøfter, om der skal planlægges yderligere arrangementer.  
 
Referat 
Der planlægges foruden overstående følgende arrangementer i 2021:  
 

- Kompetenceudvikling for sygeplejersker i LFU og inhalationsteknik samt sårpleje  
- Orienteringsarrangement om Daghospital Grindsted  
- Dialogmøde med almen praksis  

 
12 Evt. (5 min.) 

- Kort orientering fra neurologien om opnormering i neurologisk speciallægepraksis i 
Esbjerg 
 

Referat 
Der blev givet en kort status fra neurologien.  
 

 


