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Kommissorium for PKO-kredsen på Sydvestjysk Sygehus 

Baggrund 

I Region Syddanmark har man en praksiskonsulentordning (PKO-ordning), hvis overordnede 

formål er følgende:  

 PKO-ordningen er et fælles redskab i arbejdet med udvikling, implementering, 

monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb. 

 PKO-ordningen er et konkret samarbejdsredskab til systematisk kvalitetsudvikling af 

kommunikation og information om patientforløb i regionen. 

PKO-ordningen består både af en regional- og en lokal forankret del. Sygehusene er selv 

ansvarlige for organiseringen af de lokale PKO-ordninger.  

På Sydvestjysk Sygehus (SVS) har man en praksiskoordinator og fem praksiskonsulenter 

tilknyttet PKO-ordningen. Praksiskoordinatoren og konsulenterne yder konsulentbistand, der 

bidrager til udvikling af det gode patientforløb i sundhedsvæsenet med fokus på det alment 

medicinske aspekt. Praksiskoordinatoren og konsulenterne er samtidigt bindeled til almen 

praksis i SVS’ optageområde.  

Praksiskoordinatoren og praksiskonsulenterne er praktiserende læger fra Fanø-, Esbjerg-, 

Varde-, Vejen- eller Billund kommune og sidder i hver deres kvalitetsklynge. Der er således 

både geografisk spredning i repræsentationen fra praksis samt repræsentation fra alle 

kvalitetsklynger omkring SVS.  

På SVS afholdes der løbende møder mellem praksiskoordinatoren, praksiskonsulenterne, den 

læglige direktør og udvalgte afdelingsledelser. Kredsen sekretariatsbetjenes af Team nær 

sundhed fra Kvalitets- og forbedringsafdeling. Sygehusets lægelige direktør og 

praksiskoordinatoren har delt formandskab for PKO-kredsen.   

 

Formål 

PKO-kredsen drives af ønsket om, at skabe sammenhængende og smidige patientforløb, der 

er tilpasset den enkelte patient, og med en høj klinisk kvalitet og patienttilfredshed.  

PKO-kredsen vil - med blik for det fælles populationsansvar - understøtte, at de rette patienter 

kommer i de rette spor på de rette tidspunkter, således at det samlede sundhedsvæsen har en 

effektiv ressourceudnyttelse. Dette skal bl.a. sikres via et bredt udvalg af udrednings- og 

behandlingstilbud af høj faglig kvalitet i begge sektorer. 

PKO-kredsen vil fastholde og udvikle et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem 

sygehus og praksis. Samarbejdet skal være patientcentreret, og med en gensidig forståelse 

og respekt for rammer, vilkår og kompetencer. PKO-kredsen vil, som et redskab hertil, fremme 

den personlige relation - og den løbende patientnære dialog - mellem sygehus- og 

praksislæger. 
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PKO-kredsens sammensætning  

- Lægelig direktør (formandskab) 

- Praksiskoordinator (formandskab)  

- Fem praksiskonsulenter fra kvalitetsklyngerne omkring SVS 

- Ledende overlæge for kirurgisk afdeling 

- Ledende overlæge for fælles akut modtagelse 

- Ledende oversygeplejerske for fælles akut modtagelse 

- Ledende overlæge for hjerne- og nervesygdomme 

- Ledende overlæge for røntgen, skanning og nuklearmedicin 

- Ledende overlæge for klinisk diagnostisk afdeling 

- Ledende overlæge fra en medicinsk afdeling 

- Ledende oversygeplejerske fra en medicinsk afdeling 

- Ledende overlæge for ortopædkirurgisk afdeling 

- Formand for overlægerådet 

- Kvalitets- og forbedringschef 

- AC fuldmægtig fra team nær sundhed, kvalitets- og forbedringsafdeling (sekretariat) 

- Den øvrige direktion og afdelingsledelser inddrages ad hoc.  

 

Opgaver  

PKO-kredsen har følgende opgaver: 

 Arbejde proaktivt og strategisk med udviklingen af det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen omkring SVS. Særligt med fokus på samarbejdet mellem sygehus og 

praksis.  

 At være ambassadører for - og fremme udviklingen af - det kollegiale og ligeværdige 

samarbejde mellem sygehus og praksis.  

 Styrke relationen mellem sygehus- og praksislæger, bl.a. ved at promovere brugen af §2 

aftalen for efteruddannelse på sygehus og i speciallægepraksis samt almen praksis.  

 Arbejde dataorienteret med at smidiggøre sektorovergange og styrke den samlede 

udrednings- og behandlingskvalitet.  

 Kvalitetssikre kommunikationen mellem sygehus og praksis i form af henvisninger, 

tilbagehenvisninger og epikriser.  

 Understøtte en let adgang til sparring for sygehus- og praksislæger. Herunder styrke 

sygehusets specialistrådgivningstilbud, brugen af korrespondancer, mulighed for 

specialistbesøg i klyngerne og brugen af bagom-numre.  
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 Styrke praktiserende læges kendskab til relevante tilbud, indsatser og retningslinjer på 

SVS, bl.a. via virtuelle orienteringsmøder, nyhedsbreve og personlige orienteringer.  

 Styrke sygehuslægers kendskab til relevante tilbud, indsatser og retningslinjer i almen 

praksis, bl.a. gennem bedre udnyttelse af den viden som sygehusets praksiskonsulenter 

og almen medicinske uddannelseslæger sidder inde med.   

 At bidrage med forslag til løsninger, der kan skabe gode udrednings- og behandlingsforløb 

på SVS. Herunder at vurdere tilgængeligheden og kvaliteten af tilbud såsom sub-akutte 

tider, fast-track forløb, ambulatorievirksomhed, indlæggelser etc.  

 Kontinuerligt afdække kompetenceudviklingsønsker og/eller behov i praksis og arrangere 

fyraftensarrangementer og temadage for praktiserende læger og praksissygeplejersker.  

 Udarbejde og vedligeholde forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer og dynamiske 

henvisningsskabeloner til almen praksis på sundhed.dk.  

 

Mødeform 

PKO-kredsen mødes som udgangspunkt fire gange årligt til fysiske møder af 2 timers 

varighed. Endvidere afvikles der årligt et strategiseminar af 1½ dags varighed.  

Dagsorden udarbejdes af kredsens formænd og sekretariat. Kredsens medlemmer har ansvar 

for at byde ind med forslag til dagsordenspunkter inden for de opgaver, som kommissoriet 

skitserer. Dagsorden udsendes ca. en uge før møderne. Der tages referat på møderne, og 

referat udsendes til kommentering efter hvert møde.  

Referater gøres tilgængelige for interessenter på sygehusets hjemmeside.  

Foruden de faste møder i PKO-kredsen mødes praksiskonsulenter og afdelingsledere ad. hoc. 

i forbindelse med eksempelvis planlægning af fyraftensmøder og fælles audits.  

 


