
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hypertension 

 
A 

Kort introduktion til pakken 

Formålet med pakken er at belyse, om patienter med hypertension og diabetes 

får foretaget det forventede antal hjemmeblodtryksmålinger, og om udlån af 

blodtryksapparater i almen praksis er optimalt organiseret. 

 

Den nye hjerte-kar vejledning fra DSAM 2018 anbefaler til diagnostik og 

kontrol af hypertension, at blodtryksmåling foregår som én af følgende: 

 

 Hjemmeblodtryksmåling. 

 Døgnblodtryksmåling. 

 Fuldautomatisk blodtryksmåling med 3-6 målinger i et roligt rum 

efter 5 minutters hvile og over 5 minutter uden tilstedeværelse af 

sundhedsperson. 

 

Hvorfor er dette vigtigt? 

For at kunne behandle hypertensionspatienterne optimalt, skal diagnosen 

stilles korrekt og monitoreres som beskrevet i DSAM vejledningen. Det 

sikrer, at patienter hverken over- eller underbehandles.  

 

Hvad kan I forvente? 
På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige 

klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, 

og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med 

praksispersonalet. 

 

Forberedelse 
Du har trukket relevante data i dit eget system, herunder sendt dem til 
klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.  

 

Metode og materiale 

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er søgeresultater via hver klyngedeltagers 
eget lægesystem for dataudtræk med diagnoseydelsen 2146. 

 

 Antal af udførte målinger det sidste år. 

 Andel af patienter med kendt hypertension.  

 Antal blodtryksapparater til udlån. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
 

 

Pris 

Pakken er gratis 

 

Varighed 

3-4 timer 

 

Pakkeudbyder 

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S. 

 

Ved spørgsmål relateret til pakken samt 

rekvirering af underviser: 

Kontakt lægefaglig konsulent: 
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575 
Mail: Berit.lassen@dadlnet.dk 
 
For dataudtræk: 
Datakonsulent Jeanette Andersen, tlf.: 
2087 1906 
Mail: jeae@regionsjaelland.dk 
 
Datakonsulent Thomas Nielsen, tlf. 
5168 0285 
Mail: tshni@regionsjaelland.dk 
 
 

For facilitering af klyngemødet eller 

praksisudvikling: 

Kontakt POL-S teamkoordinator 

Sonja Rasmussen 

tlf. 9357 0088 - Sora@regionsjaelland.dk 
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Metode og materiale (fortsat) 

Hvis mange af dine patienter selv har et apparat, kan du evt. få hjælp til at 

søge på, hvor mange målinger du har registreret det sidste år i alt i dit 

laboratorieskema på:   

 

 MCS88019 arm-blodtryk(systolisk) hjemme 

 MCS88020 arm-blodtryk(diastoisk) hjemme 

 

Få hjælp til dataudtræk via datakonsulenterne. 

 

Drøftelse i klyngen 

 Har I fundet det forventede antal hypertensionpatienter? 

 Hvor god er kodekvaliteten på diagnosen Hypertension? 

 Kommer værdierne rigtigt ind i laboratorieskemaet under de rigtige 
UPAC koder, så der er overblik over data? 

 Med den givne prævalens af hypertension, hvor mange apparater 
forventer I, der skal udlånes på et år? 

 Hvordan er jeres udlån organiseret? (Anskaffelse, vedligeholdelse, 
rengøring, udlån af blodtryksapparater, registrering af data via 
webpatient og kvalitetssikring af indsatsen). 

 Kan organiseringen af jeres udlån optimeres? 

 Hvor tit skal en velbehandlet hypertensionspatient monitoreres?  

 Hvor tit skal det ske ved fremmøde? 

 I hvor høj grad kan praksispersonale overtage 
hypertensionskontrollerne? 

 

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen? 
 

 På klyngeniveau 

 På klinikniveau 

 På behandlerniveau 

 For den enkelte patient 

 
Og monitorere indsatsen - om fx 6 måneder? 

 

 

 

 
 

 
 
 

Praktiske oplysninger 
 

Materialer:  

Der kan søges om godkendelse af kursus 

til refusion i PLO-E 

Se PLO videoerne: 

Videomateriale 

 

Fremsøgning af patient i eget lægesystem 

 

Fra data til kvalitet 

 

Fakta ark 

 

DSAM vejledninger 

Hjerte-kar vejledning 

 

 
 
 

https://vimeo.com/283662738
https://kap-s.dk/klynge-vejledninger/
https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2018/10/Fra-data-til-kvalitet_v4.pdf
https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2018/10/Fra-data-til-kvalitet_v4.pdf
https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2019/01/Faktaark.pdf
https://vejledninger.dsam.dk/hjerte/
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Opsamling på drøftelse 

 
Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?  

 Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?  

 Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i 

klyngen?  

 Hvad tager I med hjem til praksis?  

 Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?  

 

Opfølgende aktiviteter 
 
Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.  

 

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges 

om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E. 

 

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder 

arbejdet med opgaveglidning, kan POL-S teamkoordinator Sonja Rasmussen 

kontaktes. 
 

Praktiske oplysninger 
 

 

Pris 

Pakken er gratis 

 

Varighed 

3-4 timer 

 

Pakkeudbyder 

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S. 

 

Ved spørgsmål relateret til pakken samt 

rekvirering af underviser: 

Kontakt lægefaglig konsulent: 
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575 
Mail: Berit.lassen@dadlnet.dk 
 
For dataudtræk: 
Datakonsulent Jeanette Andersen, tlf.: 
2087 1906 
Mail: jeae@regionsjaelland.dk 
 
Datakonsulent Thomas Nielsen, tlf. 
5168 0285 
Mail: tshni@regionsjaelland.dk 
 
 

For facilitering af klyngemødet eller 

praksisudvikling: 

Kontakt POL-S teamkoordinator 

Sonja Rasmussen 

tlf. 9357 0088 - Sora@regionsjaelland.dk 
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