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1. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen
praksis er nedsat af Samarbejdsudvalget for almen
praksis i henhold til Overenskomst om almen praksis. Udvalget skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende
læger i Region Sjælland.
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i 2017
været sammensat af fire repræsentanter fra PLO’s
Praksisudvalg og fire repræsentanter fra Region
Sjælland. Udvalget har i 2017 haft følgende sammensætning:
• Praktiserende læge Johan Reventlow (formand), PLO
• Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (næstformand), Region Sjælland
• Praktiserende læge Diana Jensen, PLO
• Praktiserende læge Cecilie Geiker, PLO
• Praktiserende læge Søren Due-Andersen, PLO
• Praksisdirektør Christina Sjøberg Lundgren, Region
Sjælland
• Funktionschef Dorthe Juul Lorenz, Region Sjælland
(til 01.08.17)
• Planlægningschef KU-plan Martin Grønberg Johansen (fra 15.08.17)
• Chefkonsulent Lise Åkerman, Region Sjælland
Udvalget har holdt tre møder i 2017, hvor man bl.a.
har drøftet organisation og ledelse, it-sikkerhed,
systematisk efteruddannelse og akkreditering.

		

Både PLO Sjælland og Region Sjælland giver udtryk
for, at der er en god stemning og et godt samarbejde i udvalget.
KEU har i 2017 afholdt et visionsseminar med det
formål at få prioriteret indsatserne i udvalgets
handleplan og dermed en drøftelse af retning for
udvalget. Udvalget mødtes den 31. maj 2017 på
Skjoldenæsholm sammen med kvalitets- og efteruddannelseskonsulenterne.

Udover prioritering af handleplan blev også drøftet
den fremtidige DGE-ordning, et nyt koncept for Store Praksisdag samt en drøftelse af de tilbud, POL-S
skal tilbyde.
Sekretariat
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har nedsat
et sekretariat, Kvalitet i Almen Praksis - Sjælland
(KAP-S), som har til opgave at fremme og understøtte de indsatsområder, som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager. KAP-S yder sparring, rådgivning og projektstøtte til de praktiserende læger.
KAP-S har med udgangen af 2017 følgende sammensætning:
• Sekretariatsleder Martin Grønberg Johansen (indtil
15.08.17)
• Sekretariatsleder Heidi Mortensen (fra 01.11.17)
• Projektkoordinator Annika Uth
• POL-S teamkoordinator Sonja Rasmussen
• Akkrediteringskoordinator Lisbet Ellebæk Trustrup
• Datakonsulent Jeanette Andersen
• Datakonsulent Thomas Steen Nielsen
• Kursussekretær Tine Hald (indtil 01.08.17)
• Kursussekretær Anja Jensen (fra 01.10.17)
Herudover er ansat følgende kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter:
• Praktiserende læge i Høng, Jakob Olsen
• Praktiserende læge i Sorø, Rune Ahrensberg
• Praktiserende læge i Gørlev, Kirsten Kristensen
• Praktiserende læge i Haslev, Jakob Houmann-Hammer
• Praktiserende læge i Nysted, Christina Svanholm
Praktiserende læge i Køge, Preben Larsen, er desuden tilknyttet som akkrediteringskonsulent (frem
01.12.17). Praktiserende læge fra Ølstykke Dorthe
Kann er medunderviser ved fyraftensmøderne.
2. Handlingsplan 2017-2018 for Kvalitets- og
Efteruddannelsesudvalget
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i 2017
arbejdet inden for rammerne i den vedtagne handleplan 2017-2018. Handleplanen har følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•
•

Akkreditering
Systematisk Efteruddannelse
Lighed i Sundhed
Multimorbiditet
Organisation og Ledelse
Medicinordination
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Følgende to tværgående indsatsområder er
også en del af handleplanen.
• Sammenhæng i patientforløb
• Forskning i almen praksis
2.1. Status på indsatsområder
Nedenfor følger en status på de indsatsområder
i handleplanen, hvor der har været indsatser i
2017, samt indsatser i regi af KAP-S ved datakonsulenterne.
Akkreditering
Arbejdet med forberedelse til akkreditering er
fortsat i 2017. Akkrediteringen blev påbegyndt
1. januar 2016 og løber herefter tre år frem.
Akkreditering har til formål at fremme kvaliteten af patientforløb, at fremme udviklingen
af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet samt at synliggøre kvaliteten i
sundhedsvæsenet.
I forhold til arbejdet med akkreditering tilbyder
KAP-S følgende:
• Rådgivning og vejledning til praksis generelt
om akkreditering og specifikt om håndtering
af arbejdet med de konkrete standarder
• Praksisbesøg af enten lægelig akkrediteringskonsulent, akkrediteringskoordinator og/eller
datakonsulent
• Fyraftensmøder, hvor der arbejdes med de
enkelte standarder, og hvor der er fokus på
de standarder, der giver særlige udfordringer
• Kurser i basal hjerte- lungeredning
KAP-S har holdt 12 fyraftensmøder for de
praksis, som skulle akkrediteres i løbet af 2017
eller start 2018. Der holdes fyraftensmøder
ca. et år inden akkreditering, hvor der gives en
introduktion til akkreditering, og hvor deltagerne arbejder med de enkelte standarder. Ligeledes holdes fyraftensmøder ca. 3-4 måneder
inden akkreditering, hvor der er særlig fokus
på selve akkrediteringen, samt om praksis er
opdateret på de sidste detaljer inden survey.
Fyraftensworkshops holdes for både læger og
personale.
Der er afholdt 8 kurser i basal hjerte- lungeredning, derudover har klinikkerne selv kunne
afholde det i klinikkerne med tilskud.
Akkrediteringskonsulenten været ude i 26 klinikker og understøttet klinikkens arbejde med
akkreditering, ud over den løbende rådgivning.
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Status for akkreditering i Region Sjælland fra 01.01.16 til 16.02.18:
			Akkrediteret
Region Sjælland

71 (57,3%)

Midlertidigt akkrediteret

Akkreditering pågår

43 (34,1%)			

10 (8%)

Midlertidig akkreditering: det vil sige akkrediteret med
bemærkninger, men med mulighed for forbedring.

Overenskomstens partner har besluttet, at der skal
udbydes kurser inden for følgende temaer:

Akkreditering pågår: det vil sige ikke akkrediteret på
det foreliggende grundlag, men med mulighed for en
ny vurdering.

•
•
•
•
•
•

86 ydernumre mangler at blive akkrediteret i Region
Sjælland inden 31.12.18.

I 2017 har KAP-S udbudt kurser om den døende
patient, den diagnostiske udfordring, og i multimorbiditet. Der er i 2018 planer om at udbyde flere
kurser om den døende patient samt kurser om den
diagnostiske udfordring og eventuelt også omkring
den ældre skrøbelige patient.

Systematisk efteruddannelse
Systematisk efteruddannelse blev med overenskomsten fra 2014 introduceret som et supplement til den
eksisterende selvvalgte efteruddannelse. Den skal
give de praktiserende læger adgang til at deltage i et
struktureret, kontinuerligt og planlagt efteruddannelsesforløb inden for temaer, som eraftalt mellem
overenskomstens partner.

Kursus

Antal kurser

Antal deltagere samlet

Den døende patient

3

55

Den diagnostiske udfordring

4

72

Multimorbiditet

2

26

I alt

9

153

KAP-S og Primær Sundhed deltager i et nationalt
koordinationsforum i PLO, hvor konceptet for systematisk efteruddannelse udfoldes, evalueres samt
videreudvikles.
Det har været vanskeligt at få kursister til de udbudte kurser. Det er en udfordring, de øvrige udbydere
også har og noget, der arbejdes med i den nationale
koordinationsgruppe.

		

Den diagnostiske udfordring i almen praksis
Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet
Den døende patient
Børn og unge i almen praksis
Psykiske lidelser i almen praksis
Den ældre skrøbelige patient

Lighed i Sundhed
Planen var at arbejde med lighed i sundhed i forbindelse med praksisdagene. Dog blev Store Praksisdag aflyst, hvorfor de praktiserende læger ikke
har arbejdet med det i 2017. Praksispersonalet har
arbejdet med området på de på de to afholdte Store
Praksispersonaledage.

Multimorbiditet
Multimorbiditet er der blevet arbejdet med under
den systematiske efteruddannelse, hvor der er
blevet afholdt to kurser indenfor temaet multimorbiditet.
Organisation og ledelse
POL-S (Praksisudvikling, Organisation og Ledelse
– Sjælland) blev etableret den 1. april 2017 og har
til opgave at yde støtte til de praktiserende læger
i Region Sjælland inden for ledelses- og organisationsudvikling. Dette sker hovedsageligt ved besøg i
praksis, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte
praksis’ ønsker og behov.
Inden for organisationsudvikling tilbydes: sparring i
forhold til trivsel, samarbejde, intern kommunikation, arbejdsgangsanalyse, omstruktureringer, kon-
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flikthåndtering, og teamudvikling. I forholdil ledelsesudvikling tilbydes ledelsessparring og coaching
om klinikkens aktuelle udfordringer.

i januar 2017, hvor professor John Brodersen holdt
et oplæg om forskning inden for almen medicin i
Region Sjælland. Deltagerne havde også mulighed
for at drøfte ideer og ønsker til kommende forskningsprojekter.

Det har været en større udfordring end ventet at
løbe POL-S i gang, fordi det ikke har været muligt at
finde de planlagte 3-4 konsulenter til POL-S. Stillingerne har været opslået ad 2 omgange i flere medier, og der er sideløbende sket opsøgende arbejde
men desværre uden resultat. Der har således været
behov for at re-designe POL-S undervejs i 2017.
Det betyder, at fokus nu er på at udvikle forskellige
hyldevarer, og ad hoc involvere konsulenter efter
behov. Der tilbydes besøg i klinikkerne, i DGE eller
lægelaug, samt mulighed for coaching. Derudover
arbejdes der med hyldevarer til DGE og lægelaug om
MUS, stresshåndtering, konflikthåndtering, effektive
møder osv. Derudover arbejdes der på en genertionsskiftepakke, samt etablering af en ledelsesuddannelse i løbet af 2018.

Med baggrund i indsatsområdet ”Forskning i almen
praksis” har sekretariatet været i dialog med professor John Brodersen om forslag til samarbejde omkring kommende emner og projekter. John Brodersen
overvejer mulighederne.
IT i praksis
KAP-S’ datakonsulenter understøtter almen praksis
på IT-området. Konsulenterne yder support og giver
information til almen praksis ved IT-opgaver. Konsulenterne yder både telefon- og mailrådgivning og
tager på praksisbesøg.
Datakonsulenterne underviser bl.a. praksis i eget
lægesystem og korrekt brug af FMK, undervisning
i håndtering af løse recepter og ajourføring samt
fejlfinding, såfremt FMK-samarbejdet med kommune
og sygehus ikke fungerer optimalt. Datakonsulenterne er endvidere behjælpelig i forhold til spørgsmål
omkring digital signatur, digital post samt adgang til
sundhed.dk.

POL-S teamkoordinator har i efteråret 2017 været
på 8 klinikbesøg. Teamkoordinatoren har i samarbejde med Primær Sundhed, Region Sjælland deltaget i møder for ny nedsatte læger, rekrutteringsmøder og temadag for uddannelseslæger.
Forskning i almen praksis
Udvalget har givet økonomisk støtte til et tre-årigt
ph.d.-projekt af Mads Toft Kristensen med titlen
Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets
rammer. Ph.d.-projektet sigter mod at forbedre den
sundhedsfaglige indsats for patienter med multimorbiditet og ringe omsorgsevne. Mads Toft Kristensen
tager i ph.d.-projektet udgangspunkt i de type 2-diabetikere, der ikke passer ind i forløbsprogrammerne.
Mads Toft Kristensen har i november 2016 præsenteret sine foreløbige resultater for Kvalitets- og
Efteruddannelsesudvalget. Ph.d.-projektet afleveres
den 1. marts 2018, og Mads Toft Kristensen forventer det endelige forsvar i juni måned 2018. Udvalget
vil således i 2018 få forelagt en afrapportering.

Datakonsulenterne har fortsat succes med IT-sikkerhedsbesøg, hvor der er fokus på datasikkerhed og
fortrolighed i almen praksis.

Udvalget har ligeledes støttet et gå-hjem-møde i
Almen Medicinsk Forskningsnetværk Region Sjælland

Datakonsulenternes aktiviteter kan opsummeres på følgende måde:
Aktivitet
Praksisbesøg

Antal 2016

Antal 2017

84

77

Mailhenvendelser

156

397

Telefonhenvendelser

276

239

I alt

516

713

3. Oversigt over afholdte kurser og arrangementer i 2017
3.1 Kurser og arrangementer
KAP-S har holdt en række kurser for praktiserende
læger og praksispersonale i løbet af 2017. I nedenstående skema findes en oversigt over de kurser og
arrangementer, som KAP-S har holdt i 2017 samt
oversigt over antal deltagere.

Kursus og arrangementer

Antal kurser/ arrangementer

Den døende patient (systematisk
efteruddannelse)				

3				

55

Gå-hjem-møde i Almen Medicinsk
Forskningsnetværk Region Sjælland		

1

12

Fyraftensworkshop om akkreditering 		
(læger og praksispersonale)			

12		

120 læger
89 praksispersonaler

Træf for DGE-gruppeledere

1

17

Kurser i basal hjerte- lungeredning

8

97

Aflyst

Aflyst

2

165

27

555

Store Praksisdag
Store Praksispersonaledage
I alt

3.2 Øvrige aktiviteter
KAP-S har i 2017 deltaget i eller arrangeret en række
konferencer og events.
Store Praksisdag og
Store Praksispersonaledage
De største enkeltstående begivenheder i 2017 var
Store Praksispersonaledagene.

		

Antal deltagere

For tredje gang arrangerede KAP-S Store Praksispersonaledag, hvor temaet var Lighed i sundhed.
Desværre var det nødvendigt at aflyse Store Praksisdagen, grundet for få tilmeldinger.

Lægedage 2017
KAP-S havde en stand på Lægedage 2017. Over de
fem dage havde KAP-S blandt andet fokus på efteruddannelse, herunder den Gruppebaserede Efteruddannelse, POL-S, akkreditering og IT-sikkerhed.
Nordisk Kongres Island 2017
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget finansierede
praktiserende lægers og uddannelseslægers deltagelse i Nordisk Kongres på Island. Der deltog 44
praktiserende læger og 31 uddannelseslæger. KAP-S
var ligeledes vært for en get-together middag for de
deltagende læger. Derudover bidrog KAP-S til en fælles workshop, med KAP’erne fra de øvrige regioner,
om akkreditering.

4. Efteruddannelsesvejlederordningen og
DGE-grupperne
Der er ved udgangen af 2017 74 aktive DGE-grupper
fordelt på 39 supervisionsgrupper og 35 DGE/emnegrupper. Dette er en stigning på 3 grupper i forhold
til udgangen af 2016.
Der er i KAP-S’ DGE-database registreret 609 medlemmer af PLO.
I tabellen nedenfor ses, hvor mange læger, der deltager i henholdsvis 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 DGE-grupper:

Antal grupper

Antal læger 2017

0

241

1

220

2

113

3

30

4

4

5

1

I ovenstående tabel kan det ses, at der er en stor
andel af læger, der ikke er medlem af en DGE-gruppe, hvilket skyldes, at der er nogle forholdsvis store
DGE-grupper, der er opløst i 2017.
Der blev i 2017 holdt gruppelederstræf, hvor der var
fokus på den nye overenskomst, facilitering samt
afholdt en workshop, hvor deltagerne blev inspireret
til en gruppebaseret tilgang til kvalitetsudvikling i
almen praksis. Facilitatorkurset blev afholdt i samarbejde med PLO-E med det formål at klæde gruppelederne på til at facilitere systematisk efteruddannelse
i egen DGE-gruppe (SGE).
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede i
2016 at ændre satserne for midler til DGE-grupperne. Det betyder, at DGE-grupperne fra 2017 kunne
få dækket undervisningsudgifter op til 30.000 kr.
Dette er en ændring fra 2016, hvor beløbet var
20.000 kr.
Nedenfor ses tabel over, hvor mange penge grupperne bruger. Det bemærkes, at kun 40 af 74 aktive
DGE-grupper har brugt af midlerne i 2017.
Tabel med forbrug:

		

Beløb
0-10.000

Antal grupper
16

10.000-20.000		

11

20.000-30.000		

13

I forhold til aktiviteten i grupperne ses det, at de
fleste supervisionsgrupper mødes kontinuerligt og
modtager supervision af en eksamineret supervisor
eller en psykolog. DGE-/emnegrupperne har en mere
spredt mødekadence, ligesom de beskæftiger sig- og
bliver opdateret på forskellige fagspecifikke emner.
Blandt mange emner kan nævnes; psykiske sygdomme, cancerbehandling, ledsygdomme, hjerteinsufficiens, dermatologi samt manuel medicin.
5. Aktiviteter i 2018
I 2018 vil der fortsat være stort fokus på den systematiske efteruddannelse, hvor KAP-S vil udbyde et
par kurser inden for den diagnostiske udfordring,
samt den døende patient. Det skal ligeledes besluttes, om der også skal udbydes kursen inden for
nogle af de andre temaer.
Arbejdet med rådgivning omkring akkreditering
udfases i 2018 og vil ikke længere være en aktivitet
fra 2019.

en pakke til generationsskifte, samt fortsætte med
at komme ud i klinikkerne og understøtte lægerne.
Store Praksisdag og Store Praksispersonaledagene
vil ligeledes holdes i 2018. Temaet for alle dagene
er Fremtidens udfordringer i almen praksis. Formålet
er at skabe fokus på de udfordringer almen praksis
generelt står overfor i forhold til den samfundsmæssige udvikling. Tanken er, at dagene bygges op
om forskellige typer af indlæg, dels hovedtalere,
dels TED-talks (18-20 minutter med hovedpointer
indenfor området, der tales om), samt sessioner og
workshops med aktiv deltagelse af kursisterne.
6. Årsregnskab 2017
Der foreligger regnskab for pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse, efteruddannelsesvejlederordningen og Den Danske Kvalitetsmodel for 2017.
Samlet for alle puljer har der været et forbrug på i
alt 7.505.462 kroner. I alt overføres der 12.070.550
kroner til 2018. Fordelingen i forhold til de tre puljer
er således:

I 2018 vil POL-S udarbejde nye tiltag, som flere hyldevare, en lederuddannelse for praktiserende læger,

Pulje

Forbrug

Overførsel til 2018

Pulje til kvalitetsudvikling			

5.101.509

7.649.535

Pulje til efteruddannelsesvejlederordningen

1.109.028

5.209.048

752.585

320.995

7.505.462

12.070.550

Pulje til Den Danske Kvalitetsmodel
I alt

Af bilag 1 og 2 fremgår henholdsvis regnskab for 2017 og oversigt over overførte midler til 2018.

Bilag 1: Regnskab for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 2017

Pulje/Projekt								Budget 2017
KAP-S Total								
Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse		

Administration

					
Personaleudgifter, incl. konsulenter
Øvrige udgifter

Forbrug 2017

8.946.592
6.230.217

7.505.462
5.101.509

3.700.000

3.548.690
3.261.091
287.599

Kvalitetsudviklingsprojketer
17. Nordiske Kongres
				
Store Praksisdag							
Mere almenmedicinsk miljø, tak
Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer
Shared Care
								
Store Praksis Personaledag
Lægedage									
Revidering af vejledning om infektioner i almen praksis
Forskningsnetværk for almen praksis Sjælland
Supervision-forårsseminar						
Understøttende aktivitet indenfor målbeskrivelse i almen praksis (I og H læger)
Spirekasseprojekter							
Medicinprojekt, psykiatrien						
Supervision, praksispersonale						

Den Systematiske Efteruddannelse				

403.410
83.303
559
486.411
31.500
544.281
97.514
16.721
375
0
0
0
0
0

50.000
0
0
0

-111.255
-43.769
-80.899
13.413

1.120.000
320.000
200.000
600.000

1.109.028
314.303
198.012
596.713

Pulje til Den Danske Kvalitetsmodel					
Personaleudgifter, incl. konsulenter					
Øvrige udgifter							
HLR - KapS-kurser							
HLR - Private leverandører						
Fyraftensworkshops							

640.000
390.000
25.000
50.000
50.000
125.000

752.585
373.849
37.105
39.125
48.946
253.560

Pulje til POL-S								
Personaleudgifter, incl. konsulenter					
Øvrige udgifter							

906.375
703.500
202.875

542.340
455.115
87.225

Den døende patient								
Diagnostisk i almen praksis							
Kroniske patienter og multimorbiditet						
Pulje til DGE-ordning							
Personaleudgifter, incl. konsulenter					
Øvrige udgifter							
Støtte til arbejdet i den gruppebaserede efteruddannelse DGE

		

600.000
300.000
50.000
486.217
0
600.000
0
0
45.000
29.000
50.000			
250.000
20.000
100.000

Bilag 2: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget – overførsel fra 2017 til 2018

KEU - udvalget:

(beløb i kr.)

Samlet KEU regnskabsoverførsel fra 2017 til 2018 (1 + 2 + 3):

12.070.550

Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse (1)
Indtægter:
Bevilling 2017
Overført fra 2016
Indtægter i alt

5.153.808
8.139.576
13.293.384

Udgifter:
Forbrug løn og administration 2017
Forbrug projekter 2017
Udgifter i alt

3.548.690
2.095.159
5.643.849

Overføres til 2018

7.649.535

Pulje til DGE og Efteruddannelsesvejlederordningen (2)
Indtægter:
Bevilling 2017
Overført fra 2016
Indtægter i alt

1.158.542
4.050.506
5.209.048

Udgifter:
Forbrug løn og administration 2017
Forbrug projekter 2017
Udgifter i alt

512.315
596.713
1.109.028

Overføres til 2018

4.100.020

Pulje til DDKM (3)
Indtægter:
Bevilling 2017
Overført fra 2016

Udgifter:
Forbrug løn og administration 2017
Forbrug projekter 2017

Overføres til 2018

758.163
315.417
1.073.580

410.954
341.631
752.585
320.995

