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Årsberetning 2020 for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Region 
Sjælland  

Årsberetningen er udarbejdet i henhold til forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 
(KEU) i Region Sjælland. 

 

1 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) 
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 praktiserende læger i Region Sjælland. 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i 2020 været sammensat af tre repræsentanter fra PLO-S’ 
bestyrelse og to repræsentanter fra Region Sjælland. 

 

 Udvalget har i 2020 haft følgende sammensætning 
 Praktiserende læge Cecilie Geiker (formand), PLO-S 

 Enhedschef Anne Øster Hjortshøj (næstformand), Region Sjælland 

 Praktiserende læge Diana Jensen, PLO-S 

 Praktiserende læge Søren Due-Andersen, PLO-S 

 Planlægningschef KU-plan Martin Grønberg Johansen, Region Sjælland 

 

Udvalget har afholdt 4 møder i 2020, hvor bl.a. klynger, DGE, organisation og ledelse og forløbsplaner har 
været behandlet. 

 

 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. 
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KAP-S har ved udgangen af 2020 følgende sammensætning 

 Sekretariatsleder Heidi Mortensen 

 POL-S chefkonsulent Sonja Rasmussen 

 Specialkonsulent Hanne Larsen (fra 15.8.20) 

 Sekretær Anja Charlotte Jensen 

 Datakonsulent Fritze Flink 

 Datakonsulent Thomas Steen Nielsen 

 Studentermedhjælper Maria Lidsmoes 

 Praktiserende læge i Høng, Jakob Olsen 

 Praktiserende læge i Sorø, Rune Ahrensberg 

 Praktiserende læge i Korsør, Berit Lassen 

 Praktiserende læge i Roskilde, Andreas Heltberg 

 

Covid-19 

Covid-19 har sat rammen for arbejdet i regi af KEU og KAP-S i 2020.  

Dette har i høj grad påvirket planlagte aktiviteter, samt hvilke nye aktiviteter der kunne tænkes i. 
Praksisdagene har for eksempel været udskudt og flyttet flere gange, og det samme har Ledelsesforløbene 
LIP, DGE-gruppeledertræffet mm. Der er brugt mange ressourcer på at aflyse og flytte undervisere og 
konferencesteder.  

I den udstrækning, det har været muligt, har KAP-S fastholdt planlagte aktiviteter og omlagt til virtuelle.  

Derudover har KAP-S brugt mange ressourcer på at opgradere sig til at kunne undervise virtuelt, både 
teknisk men også didaktisk, så der også er fokus på god læring, selvom det er virtuelt.  

Erfaringen er, at det kræver flere medarbejderressourcer at afholde et virtuelt arrangement, idet der dels 
skal være en hotline, som kan hjælpe med tekniske problemer for deltagerne, dels en, der styrer 
møderummet og slides, herunder sætter deltagerne ud i grupper. Hertil skal der være en suppleant, som 
kan tage over, hvis forbindelsen afbrydes for den, som styrer det virtuelle rum, (det er sket). Desuden skal 
der være en mødeleder der faciliterer programmet. Dertil kan der, alt efter hvor mange deltagere der er, 
også være behov for en, der styrer chatten, herunder sætter relevante links ind undervejs. KAP-S har fået 
god sparring af PLO-E omkring det virtuelle.  

Det har også krævet en nytænkning i forhold til, hvad der kan afholdes virtuelt, og hvad der ikke kan. 
Overraskende meget har været muligt at afholde virtuelt. Selv krisesparring under POL-S har vist sig at 
fungere godt, mens større arrangementer som netværk, temadage og workshops ikke fungerer virtuelt.  

En udfordring har desuden været, at KAP-S ikke har kunnet komme ud og møde praktiserende læger og 
deres klinikpersonale ved aktiviteter som for eksempel Lægedage, praksisdagene, ledelsesforløbene mm. 
Det er steder, hvor der normalt kan knyttes personlige kontakter, der senere udløser en efterspørgsel efter 
ydelser fra KAP-S. Ved det fysiske møde skabes der en tillid og inspiration og en påmindelse om de 
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muligheder, der er, for at få hjælp eller deltage i arrangementer.   

Generelt har 2020 krævet en stor omstillingsparathed, som KAP-S har forsøgt at favne. 

 

 Arbejdsgruppe under KEU 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget nedsatte i 2020 efter en inspirationstur til Nord-KAP en 
arbejdsgruppe som led i udvalgets arbejde med en fremtidig organisering af KEU og KAP-S, idet der ønskes 
en bedre sammenhængskraft og effekt af de mange indsatser møntet på at hæve kvaliteten i 
sundhedsydelserne, herunder bl.a. efteruddannelse. Herunder en afdækning af en mulig samling af de 
forskellige indsatser på kvalitetsområdet med henblik på synergier, til gavn for den generelle sundhed i 
Region Sjælland.  

Formål 

Arbejdsgruppen blev nedsat for at komme med anbefalinger til, hvordan det tværsektorielle samarbejde 
om kvalitetsudvikling kan styrkes, udvikles og forbedres til gavn for folkesundheden i Region Sjælland.  

 

Formålet skulle opfyldes ved at 

 afdække, hvilke forbedringspotentialer som findes i det tværsektorielle samarbejde om 
patienterne.  

 beskrive forskellige modeller for, hvordan kvalitetsarbejdet kan styrkes styrings- og 
organisationsmæssigt.  

Hvad angår punkt to beskrives forskellige måder at opfylde formålet med et styrket kvalitetsarbejde. 

 

Rammer for arbejdet samt afrapportering 

Der blev nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med planer om at afholde 3 møder i arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen skulle komme med anbefalinger til modeller til udvikling af kvalitetsarbejdet, som KEU i 
første omgang skulle tage stilling til, hvorefter Samarbejdsudvalget (SU) skulle involveres.  

Arbejdet skulle desuden indgå i udarbejdelse af en ny handleplan for KEU gældende for perioden 2021-
2023.  

 

Status 

Arbejdsgruppen er sat på pause, indtil der har været nogle afklarende drøftelser om rammerne for arbejdet 
mellem PLO-S og Region Sjælland. 
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2 Handleplan 2019-2020 for Kvalitets- og 
Efteruddannelsesudvalget 

Kvalitets-  og Efteruddannelsesudvalget har i 2020 arbejdet inden for rammerne i den vedtagne handleplan 
2019-2020. Handleplanen har følgende indsatsområder: 

 Kvalitetsudvikling 

 Organisation og Ledelse 

 Digitalisering 

 Forskning 

 Sektorovergange 

 

Status på indsatsområder 

Nedenfor følger en status på de indsatsområder i handleplanen, hvor der har været indsatser i 2020. 

 

 Kvalitetsudvikling 
I 2020 har der under kvalitetsudvikling været fokus på indsatser under 

 Klynger 

 Efteruddannelse i øvrigt 

 DGE 

 

 Klynger 
Kontakt med klyngerne 

Fokus har bl.a. været på kontakten til klyngekoordinatorerne og fortsat udvikling af netværk for dem, hvor 
de kan videndele og erfaringsudveksle, og hvor KAP-S kan høre, hvilke behov de har for understøttelse.  
Derudover har der været fokus på at få indblik i, hvordan koordinatorerne konkret kan understøttes i deres 
rolle som klyngekoordinatorer, på tilsvarende vis som det gøres med DGE-gruppelederne.  

I 2020 blev der afholdt 2 klyngekoordinatortræf. Det første havde fokus på erfaringsudveksling og 
videndeling mellem klyngerne, og det andet blev afholdt virtuelt med præsentation af nye klyngepakker.  

Til det virtuelle andet klyngekoordinatortræf var der ligeledes fokus på virtuelle klyngemøder og 
muligheden for støtte fra KAP-S til afholdelsen før, under og efter klyngemødet.    

Der har været god efterspørgsel på KAP-S’ hjælp fra klyngerne. Hjælpen til klyngerne ydes dels omkring 
afholdelse og tilrettelæggelse af klyngemøder og dels omkring ideer til, hvilke områder klyngerne kan 
arbejde med og konkret hvordan, og endelig ydes der sparring omkring data.  
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Virtuelle klyngemøder og understøttelse  

I 2020 har der også været fokus på muligheden for at afholde klyngemøderne virtuelt samt hjælp til dette, 
hvor KAP-S har oprettet et virtuelt møderum til alle klynger, hjulpet med både det tekniske samt den 
faciliterende del af at afholde virtuelle møder. Derudover har KAP-S understøttet praktiserende læger i at 
lave udtræk af data fra deres respektive systemer til brug for arbejdet med udvalgte problemstillinger i 
klyngerne. Klyngearbejdet har også givet anledning til opfølgning og efterfølgende hjælp hjemme i 
klinikkerne.  

 

Arbejdet med transfer 

Understøttelsen af klyngearbejdet både før, under og efter har været et stort fokus i 2020, hvor KAP-S også 
har arbejdet med transfer – forstået som, hvordan KAP-S kan understøtte praktiserende læger med at 
overføre arbejdet fra klyngerne til egne klinikker, herunder med inddragelse af klinikpersonale og 
klinikkernes egne arbejdsgange og organisering. Dette arbejde vil blive yderligere udbygget i 2021.  

 

De mest typiske henvendelser fra klyngerne er 

 Hjælp til virtuelle møder 

 Klyngepakker 

 Ønske om hjælp til udtræk i eget system 

 Ønske om træk af regionale data 

 Ønske om at få en fra KAP-S ud til klyngemødet med ønske om hjælp til planlægning samt 
facilitering af klyngemøde 

 

Klyngepakker 

Inspirationshæftet til klyngerne er blevet tilpasset og udviklet, bl.a. med 5 nye klyngepakker, der kan bruges 
i klyngearbejdet. I udviklingen har der været fokus på samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, 
hvorfor to af pakkerne er udarbejdet sammen med Steno og tre sammen med DSAM-S. Det har været et 
rigtigt godt samarbejde, som der ønskes mere af. Det er også en måde at arbejde med pakker, som har en 
tilpasset regional vinkel, og som har fokus på nogle af de særlige udfordringer, som regionen kan have.  

Pakkerne er generelt lagt op, så det er muligt at arbejde med dem uden kontakt til KAP-S.  

2020 har været præget af arbejdet i forskelligt regi med at finde data og en måde at præsentere dem på for 
klyngerne, hvilket ses i de 5 nye pakker, hvor der bl.a. bruges data fra sundhedsplejerskerne.  

KAP-S opdaterer løbende tidligere udviklede klyngepakker, så de er fagligt opdateret – senest i efteråret 
2020.  

 

21 klyngepakker udarbejdet i regi af KAP-S 

 Hjælp og sparring til klyngemødet (støttepakke)  
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 Fra data til kvalitet (støttepakke)  

 Afhængighedsskabende medicin 

 Antibiotika – rationel farmakoterapi  

 Astmabørn over 5 år  

 Farmakologisk behandling for overaktiv blære (OAB)  

 Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår – NY, udviklet i samarbejde med Steno 

 Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati – NY, udviklet i samarbejde med Steno 

 Henvisning til ambulant psykiatri  

 Hovedpine – over- og underbehandling  

 Hypertension   

 ICPC – kodning  

 Inhalationssteroid til KOL-patienter   

 KOL og spirometri  

 LUTS  

 Medicingennemgang og seponering  

 Opioider  

 Sårbare børn 1 – Tværsektorielt samarbejde – NY, udviklet i samarbejde med DSAM 

 Sårbare børn 2 – Akutte kontakter - NY, udviklet i samarbejde med DSAM 

 Sårbare børn 3 – Forældre med psykisk lidelse - NY, udviklet i samarbejde med DSAM 

 Urinvejsinfektioner hos ældre  

 

National videndeling  

KAP-S deltager i en national koordinationsgruppe om klynger i KiAP. Her koordineres og videndeles der på 
tværs af de regionale kvalitetsenheder samt med KiAP. DR og PLO-C deltager også i møderne, og der 
drøftes også spørgsmål af overenskomstmæssig karakter.  
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Oversigt over klyngeaktiviteter  

 

Klyngeaktiviteter 2018 2019 2020 

Nye klyngepakker 9 9 5 

Klyngebesøg fysisk eller virtuelt 5 12 8 

Klyngekontakter Ikke registreret 58 81 (note 1 + 2) 

Antal klyngekoordinatormøder (antal 
deltagere i parentes) 

- 2 (24) 2 (26) 

Antal registrerede klynger 14 16 16 

Antal praktiserende læger i klynger 
(ydernumre) 

197 219 241 

 

 

Der har været kontakt med alle klynger i løbet af 2020. Fratrukket det, som handler om klyngemidler, har 
der minimum været en kontakt med 15 ud af de 16 klynger, ofte flere.  

 

 Efteruddannelse i øvrigt 
KAP-S deltager i et nationalt koordinationsforum i PLO, hvor koncepterne for efteruddannelse udfoldes, 
evalueres og videreudvikles. 

KAP-S har arbejdet med efteruddannelse under to overskrifter, Selvvalgt efteruddannelse og DGE, og 
derudover afholdt arrangementer, hvori der indgår efteruddannelse. 

Store Praksisdag og Praksispersonaledage var i 2020 planlagt til at have det fælles tema Trivsel og 
arbejdsglæde i praksis – i en travl hverdag 

På grund af covid-19 er arrangementerne udskudt af flere gange og planlægges nu afholdt september 2021. 

Programmerne fastholdes stort set, således at Store Praksisdag afholdes med et halvdagsprogram fredag 
med TED-talks, inspirationslounge og keynote, middag og efterfølgende musik og dans, samt workshops om 
lørdagen. Praksispersonaledagene afholdes som heldagsarrangementer med foredrag i plenum samt 

                                                           

1 Derudover har lægemiddelenheden haft 13 kontakter med klyngerne.  

2 Der er kun registreret en kontakt for hvert emne – fx klyngeudbetaling, selvom der har været flere kontakter 

omkring en klyngeudbetaling.  
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sideløbende workshops om eftermiddagen, hvor det samme program gennemføres på to forskellige datoer 
og lokationer. Nogle af udgifterne til praksisdagene er afholdt i 2020 på grund af kontraktlige forpligtelser.  

 DGE 
Decentraliseret Gruppebaseret efteruddannelse (DGE) er en mulighed for efteruddannelse, som er 

beskrevet i overenskomsten. Det er en efteruddannelsesform, der foregår i mindre grupper på 6-12 og som 

skal afholde minimum 4 møder om året. Hver gruppe skal udpege en gruppeleder for gruppen. Der er både 

supervisionsgrupper og emnegrupper. KEU beslutter, hvilket beløb der afsættes til DGE-grupper, som de 

kan bruge til deres efteruddannelse – på nuværende tidspunkt er afsat 40.000 kr. årligt som ramme for 

hver DGE-gruppe. Der er jf. overenskomsten ansat to lægelige Efteruddannelsesvejledere, hvoraf den ene 

er Efteruddannelseskoordinator og mødes i nationalt regi med de 4 øvrige Efteruddannelseskoordinatorer i 

Danmark. 

Registrerede møder 

DGE-året har været præget af covid-19, da det ikke har været nemt at mødes. Der har derfor ikke været 
afholdt så mange DGE møder i 2020 som forventet. 

 

 Antal 2019 Antal 2020 

Registrerede (planlagte) 272 224 

Afholdte møder - 171 

 

Grupperne skal planlægge deres møder forud for året. Det er de planlagte/registrerede møder. De afholdte 
møder er de møder, der er afholdt og registreret fremmøde på. 

Grundet covid-19 er antallet af afholdte møder meget lavere end antallet af planlagte møder, idet 
gruppernes møderække var planlagt, før covid-19 lukkede landet ned. 

Det er også meldt ud til grupperne både fra PLO-E og KAP-S, at de ikke forventes at afholde alle møder, 
herunder heller fysisk. KAP-S har gjort en indsats for at få dem til at holde virtuelle møder i stedet.  

 

Virtuelle møderum 

KAP-S har tilbudt gratis virtuelle møderum til de grupper, der har ønsket det, for at understøtte DGE-
grupperne i at mødes på trods af covid-19. Grupperne har også fået tilbudt hjælp til at facilitere de virtuelle 
møder. 4 grupper valgte at benytte sig af løsningen. Det er ikke oplyst, om andre grupper har brugt andre 
udbydere. 

 

Gruppeledertræf 

Grundet covid-19 blev gruppeledertræffet i 2020 afholdt virtuelt over 2 timer fremfor over 2-3 dage. Der 
var 8 tilmeldte, og emnerne var erfaringsudveksling og introduktion til Practice Based Small Group Learning 
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- PBSGL. KAP-H, som har introduceret PBSGL i Danmark, stod for en grundig introduktion. Der er planlagt en 
fysisk dag i juni 2021 med opfølgning på gruppeledertræffet, hvor deltagerne kan få lejlighed til at prøve 
PBSGL. Økonomiskemaet blev også gennemgået med gruppelederne.  

 
DGE-pakker 

Der er fortsat pakketilbud til DGE-grupperne med henblik på at gøre det nemt for grupperne. Der er DGE-
pakker om effektive møder, egen arbejdsglæde, personaleledelse, opsporing af kræft, hyperthyreose, 
antibiotika, medicingennemgang samt afhængighedsskabende medicin. 

 

Juniorgrupper 

Udvalget godkendte i 2019, at DGE også udbydes som juniorgrupper til fase 1, 2 og 3- uddannelseslæger. 
Der er i 2020 gjort en indsats for at få flere juniorgrupper bl.a. også i forbindelse med en temadag for fase 
3-læger. De kan indgå i et etableret DGE-gruppe eller sammen lave en juniorgruppe. Der er dannet 2 
juniorgrupper i 2020. 

 

Opsøgende DGE-arbejde 

I foråret 2020 kontaktede efteruddannelsesvejlederne DGE-grupperne med henblik på at styrke støtten af 
grupperne. Det kunne f.eks. være til at vælge emner, benytte sig af DGE-pakkerne eller som støtte til 
facilitering af grupperne, samt sparring omkring det at være gruppeleder.  

Et andet tiltag, som der er arbejdet videre med i 2020, er at tilbyde deltagere at gå sammen i en DGE-
gruppe efter et kursus. Visionen er, at grupperne kan arbejde videre med emnet og forankre det i praksis. 
Konkret etablerer vi DGE-gruppe for deltagerne i LIP, og hvor en af efteruddannelsesvejlederne hjælper 
dem med det første møde.  

Aktive og lukkede grupper 

I 2019 indførtes en årlig genregistrering af DGE-grupperne for at tydeliggøre, hvilke grupper der 
henholdsvis er aktive og inaktive. Tabellen nedenfor viser antallet af aktive grupper i 2019 og 2020. 

 2019 2020 

Aktive grupper 64 68 
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Fordeling af grupper 

Nedenfor vises den andel af de aktive grupper, som udgøres af supervisionsgrupper og DGE-grupper 
(emnegrupper). 

 2019 2020 

Supervisionsgrupper 30 30 

DGE-grupper (emnegrupper) 34 38 

 

Deltagelse i DGE-grupper 

I tabellen nedenfor ses, hvor mange læger der deltager i henholdsvis 1, 2, 3, 4 eller 5 DGE-grupper. 

 

 2017 2018 2019 2020 

1 220 228 217 234 

2 113 76 89 96 

3 30 23 21 22 

4 4 3 7 7 

5 1 0 1 1 

 

Aktiviteter i grupperne 

Som i 2019 mødes de fleste supervisionsgrupper kontinuerligt og modtager supervision af en eksamineret 
supervisor eller en psykolog. DGE-/emnegrupperne har en mere spredt mødekadence, ligesom de 
beskæftiger sig med forskellige fagspecifikke emner. 
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Forbrug af rådighedsbeløb 

Nedenfor vises, hvor mange penge grupperne bruger fordelt på nogle beløbsintervaller. 

Forbrugt beløb 2018 2019 2020 

0-10.000 19 17 48 

10.001-20.000 5 9 9 

20.001-30.000 16 11 9 

30.001-40.000 * 7 2 

 

Grundet covid-19 har der været afholdt betydeligt færre DGE-møder, hvilket også ses på forbruget. 

 

*Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede i 2019 at ændre satserne for midler til DGE-grupperne. 
Det betyder, at DGE-grupperne fra 2019 kan få dækket undervisningsudgifter op til 40.000 kr. I 2018 var 
beløbet 30.000 kr. 

 

 Organisation og Ledelse POL-S 
POL-S (Praksisudvikling, Organisation og Ledelse – Sjælland) blev etableret den 1. april 2017 som et 
udviklingsprojekt og blev i henhold til den oprindelige aftalte evalueret. Evalueringen blev afsluttet primo 
2020. Evalueringen har været forelagt KEU, som har besluttet at POL-S fra 1.4 2020 er konverteret til en 
vedvarende indsats under KAP-S. POL-S har til opgave at yde støtte til praktiserende læger i Region Sjælland 
inden for ledelses- og organisationsudvikling.  

Dette sker bl.a. ved besøg i praksis, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte praksis’ ønsker og behov, 
ved tilbud om deltagelse i en lederuddannelse udbudt af KAP-S samt andre tilbud om hjælp til f.eks. 
nynedsatte praktiserende læger, sårbare samt sælgere og købere mm.  

Inden for organisationsudvikling tilbydes workshops om trivsel og arbejdsglæde, samarbejde, intern 
kommunikation, strategiudvikling samt konflikthåndtering og teamudvikling. I forhold til ledelsesudvikling 
tilbydes ledelsessparring og coaching om konkrete udfordringer. 

POL-S har været i kontakt med praktiserende læger fra 10 af regionens 17 kommuner.  

Erfaring med video 

Året 2020 har været præget af begrænsninger pga. covid-19, og mange indsatser har været omlagt til 
video. Erfaringen viser, at individuel sparring via video fungerer godt, også i situationer med meget svære 
udfordringer i ledelsesrollen, samt hvor samtalen bliver svær. Det fungerer fint med at skabe nærvær og 
fortrolighed via skærmen. Videomøder har en logistisk fordel, og det er nemmere at få et videomøde 
placeret hurtigt i den travle klinikkalender. Et videomøde kan nemt placeres på et ydertidspunkt, da det 
ikke kræver transporttid, og kompagnoner kan deltage i mødet fra flere fysiske lokationer. Video har også 
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sine begrænsninger, og facilitering kan ikke foretages via video. Facilitering af temadage og workshops har 
derfor fyldt mindre i 2020. 

Hjælp til facilitering 

POL-S yder hjælp til facilitering af temadage, og der har gennem årene været en stigende interesse for 
tilbuddet, som oftest spredes igennem praktiserende lægers netværk. Hjælpen er typisk både sparring af 
ledelsen, udvælgelse af emne, udarbejdelse af program og på selve dagen facilitering og nogle gange en 
POL-S-workshop. Arbejdsglæde er stadig et populært emne. 

“En god start” 

I starten af året var det nye tilbud ”En god Start” klar til udrulning. Tilbuddet er målrettet alle nynedsatte 
praktiserende læger (fra 0-3 år siden start). Formålet med indsatsen er at hjælpe nynedsatte praktiserende 
læger godt i gang med alle de nye opgaver, der er i rollen som selvstændig, arbejdsgiver og arbejdsleder.  

Der er på freelancevilkår tilknyttet 4 erfarne praktiserende læger, og de har rollen som sparringspartnere 
for deres nye kollegaer. De er meget engagerede og har glædet sig til at komme i gang. Der kun kommet ét 
forløb i gang i 2020, men flere forventes i 2021. 

Tilbuddet indeholder retten til 4 klinikbesøg af sparringspartner, og indholdet af samtalen fastlægges ud fra 
den nynedsattes aktuelle behov. Der er udarbejdet baggrundsmateriale, der kan inspirere til strukturering 
af samtalerne. Ud over retten til 4 besøg er der adgang til 8 x ½ time til spørgsmål via telefon eller mail. Der 
gives sparring i følgende emner: Økonomi, opgaveglidning, ledelse, kvalitetsarbejde, faglig sparring og 
praksismanagement.  

Den manglende efterspørgsel kan skyldes to forhold. Det første forhold er, at situationen med covid-19 har 
fyldt meget i klinikkernes hverdag. Det andet forhold er, at KAP-S i 2020 næsten ikke har afholdt fysiske 
arrangementer, hvor der ellers typisk knyttes personlige kontakter, der senere udløser en efterspørgsel 
efter POL-S’ ydelser. Ved det fysiske møde skabes der en tillid og inspiration og dermed større tilbøjelighed 
til at invitere POL-S indenfor.  Store Praksisdag og Ledelsesforløb i Praksis (LIP) plejer at være gode 
kontaktpunkter. Herudover har der heller ikke fra Region Sjællands side været afholdt møder for 
nynedsatte i 2020. Her plejer POL-S at deltage og knytte kontakter.  

I fravær af muligheden for det personlige møde er der blevet arbejdet ihærdigt med digitalt og fysisk 
brandingmateriale. Der er udarbejdet en pixi-bog, der er sendt breve direkte til målgruppen, og der er 
kommunikeret via Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev.  

 

LIP – Ledelsesforløb i praksis 

Der er stadig stor interesse for at deltage på Ledelsesforløb i Praksis (LIP).  Grundet covid-19 er begge de 
planlagte forløb i 2020 rykket til 2021. Forløbene i 2021 er efter helt samme model som dem, der blev 
afviklet med succes i 2019. Hvert forløb indeholder et fyraftensmøde, et internat og to hele dage og en 
opfølgningsdag, dvs. i alt 5 hele dage.  Erfaringen viser, at udbyttet er dobbelt i kraft af den praksisnære 
undervisning og erfaringsudvekslingen mellem ligestillede kollegaer. Dette udbytte giver muligheden for et 
nyt udviklingsperspektiv på egen praksis.  Som afrunding på kurset tilbydes deltagerne hjælp til oprettelse 
af DGE-grupper, og det har ført til nye DGE-grupper med fokus på ledelse.  
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Hjælp til generationsskifte 

I løbet af 2020 har kun en enkelt klinikejer ønsket hjælp til salg af klinik. POL-S bistod med salgsbrochure og 
salgsmateriale til Facebook. Udfordringen er at få de kommende sælgere til at kontakte POL-S rettidigt. At 
sætte sin klinik til salg efter mange års virke er ofte en følsom sag, hvor man for sent involverer andre. 
Kontakt til flere sælgere kræver personlig kontakt, f.eks. i forbindelse med Store Praksisdag.  

Det er positivt, at der er stigende interesse hos yngre læger i forhold til at få sparring til at finde den rigtige 
klinik. I efteråret afholdt KAP-S et vellykket virtuelt temamøde for fase 3-læger med emnet klinikstart. Her 
var indlagt tid til sparring med POL-S, og det har affødt nye kontakter. Efterspørgsel efter coaching og 
sparring er meget afhængig af personlig kontakt mellem POL-S og yngre læger. Video kan noget i denne 
sammenhæng, men det fysiske møde mellem mennesker er stadig det bedste til at skabe tillid og interesse. 
Det er et følsomt emne at tale om sin tvivl og rådvildhed om køb af klinik. 

 

Opfølgning på KiAP’s klyngepakke om trivsel 

KiAP har udviklet en klyngepakke, der gør det nemt for klyngen at arbejde med trivsel og arbejdsglæde. At 
tale om trivsel og arbejdsglæde i egen klinik kan være et følsomt emne. POL-S tilbyder facilitering af denne 
klyngepakke for at understøtte processen med mere fokus på arbejdsglæde. Erfaring viser, at facilitering 
med en udefrakommende bidrager til en mere fri og konstruktiv drøftelse blandt kollegaer.  

Flere klinikejere forventes via klyngearbejdet at blive inspireret til at fortsætte det gode arbejde hjemme i 
klinikken sammen med hele personalegruppen. Derfor har POL-S udviklet pakker med 2 forskellige 
workshops og dialogværktøjer, der kan hentes direkte på hjemmesiden. 

For de praktiserende læger, der ønsker at arbejde videre med egen arbejdsglæde, tilbydes en DGE-pakke 
om ”din egen arbejdsglæde”. Der har været efterspørgsel i 2020, og en aftale er pga. covid-19 udsat til 
2021.  

 

Fordeling af typer af kontakter under POL-S 2020 

Generel sparring  14 

Generationsskifte  2 

En god start  1 

Klinikbesøg  2 

Facilitering workshop/temadag  5 

 

Under hvert af disse ligger ofte et forløb, hvor der f.eks. før hver workshop afholdes afklarende møder 
mm., men det er kun registreret som én kontakt. Derudover tages der mange kontakter fra POL-S med 
f.eks. breve til alle nynedsatte praktiserende læger, kontakt i forbindelse med praksisændringer mm. Disse 
er ikke registreret i ovenstående.  
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 Digitalisering 
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 virtuelle og fysiske praksisbesøg.  

Datakonsulenternes arbejde i 2020 har primært omhandlet understøttelse af klinikkerne i ibrugtagning af 
forløbsplaner, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) og WebPatient, som er en 
overenskomstpligtig opgave, samt ydet en stor indsats, da Min Læge-appen med kort varsel blev lanceret i 
foråret 2020. 

Situationen med covid-19 har også sat sit præg på datakonsulenternes arbejde, og en del planlagte fysiske 
besøg er konverteret til virtuelle, ligesom datakonsulenterne blandt andet har deltaget i en del virtuelle 
møder, konferencer og seminarer i løbet af året.  

Der har været færre fysiske praksisbesøg, men datakonsulenterne har haft flere opgaver i relation til 
klyngerne i 2020 i forhold til 2019.  

Derudover har der været en opgave med at sætte sig ind i de forskellige virtuelle muligheder både teknisk 
og didaktisk i forhold til at kunne undervise. 

 

Udstyr til virtuelle møder  

Datakonsulenterne i KAP-S var de første i landet til at sikre, at smittefrie videokonsultationer blev udbredt i 
almen praksis, og datakonsulenterne var dybt involveret i hele processen med at anskaffe, indkøbe og 
udsende professionelt videoudstyr til praktiserende læger. Kun i Region Sjælland havde almen praksis 
udstyret klar til datoen, hvor PLO åbnede for den nyudviklede videokonsultationsløsning. 
Datakonsulenterne var også med i test og fejlretning af den nye app og var løbende sparringspartnere for 
PLO-C om videokonsultationer. 

 

Hjælp med data til klyngearbejdet 

Datakonsulenterne yder bistand til kvalitetsklyngerne med hjælp til dataudtræk og afholdelse af virtuelle og 
fysiske klyngemøder.  

Datakonsulenterne understøtter også klyngearbejdet både i form af hjælp til udarbejdelse af nye 
klyngepakker, herunder tilgængelige data, som kan anvendes i klyngepakkerne, og i form af tværsektorielle 
data.  

Ligeledes undervises der ude i de enkelte klynger i udtræk af data i egne systemer samt brug af 
forløbsplansdata i klyngearbejdet.  

 

Undervisning i klinikkerne 

Datakonsulenterne underviser bl.a. praksis i eget lægesystem og i korrekt brug af Fælles Medicinkort 
(FMK), herunder undervisning i ny håndtering af ordinationer og recepter. Datakonsulenterne underviser 
endvidere i informationssikkerhed for at hjælpe praksis med at højne it-sikkerheden. Desuden er de 
behjælpelige i forhold til spørgsmål omkring digitale signaturer, digital post samt adgang til sundhed.dk. 
Desuden undervises i forløbsplaner.  
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Implementering af forløbsplaner  

Ved overenskomsten 2018 blev det aftalt, at praksis skal anvende forløbsplaner, og datakonsulenterne er 
ved at afslutte arbejdet med at understøtte implementeringen.  

KAP-S’ implementeringsprocent ligger på 85. Der er fortsat praksis, der modtager tilbud om 
implementeringsbesøg, hvor der tilbydes undervisning i brugen af forløbsplaner, herunder hjælp til at sikre 
kvaliteten af data i almen praksis ved god kodning.  

Vigtigheden af de rette ICPC- og IUPAC-koder spiller en central rolle i forbindelse med forløbsplanerne, 
hvorfor datakonsulenterne også tilbyder hjælp og opkvalificering på det område.  

I december 2020 kom der endnu en forløbsplan for hjerteområdet, og datakonsulenterne er allerede nu 
ved at forberede en ny runde med understøttelse af implementering i praksis med særligt fokus på 
hjerteområdet.  

 

Nationalt samarbejde 

Nationalt trækkes der på datakonsulenternes viden om it-sikkerhed, og datakonsulenterne fra KAP-S er 
igen i 2020 blevet inviteret til konferencer som oplægsholder på grund af deres specialistviden omkring 
informationssikkerhed i almen praksis. 

KAP-S’ datakonsulenter har været brugt som konsulenter til udarbejdelse af Deloittes rapport om cyber- og 
informationssikkerhed 2020 

Datakonsulenterne har også stillet deres viden til rådighed for Remote-projektet under Forskningsenheden 
i Århus. Projektet er mundet ud i en guide og en tjekliste http://remoteguide.dk, der kan hjælpe de praksis, 
der endnu ikke er kommet i gang med videokonsultationer.  

Datakonsulenterne samarbejder med MedCom bl.a. med det formål at implementere og udbrede nationale 
tekniske løsninger, og specielt i 2020 er der arbejdet med en teknisk forløbsplanløsning til alle alment 
praktiserende læger, så der kan udarbejdes forløbsplaner til kronisk syge patienter. 

Desuden deltager datakonsulenterne i forskellige projektarbejdsgrupper i MedCom-regi. Her kan nævnes 
forløbsplaner, FMK-supportgruppen, videokonsultation samt MedComs følgegruppe. 

Datakonsulenterne fra KAP-S har været med til at afvikle den nationale test af den nye version af FMK. 
Datakonsulenterne er også på forkant med test og udvikling af de nye Ordiprax+, således at de er klar til at 
kunne hjælpe almen praksis i Region Sjælland med, hvordan systemet benyttes, og hvilke muligheder det 
har. 

  

MedWare 

Datakonsulenterne i hele landet har de sidste mange år arbejdet i et sagshåndteringssystem udarbejdet af 
MedWare, som er specielt tilpasset datakonsulenternes arbejde med support til og understøttelse af 
kvalitetsarbejde og implementering af diverse nationale it-løsninger i almen praksis. 

På baggrund af et ønske om en udvikling og opgradering af systemet og specielt med et ønske om 
sagshåndtering til klynger og mulighed for, at POL-S-konsulenterne også kan arbejde i systemet, blev der i 

https://www.medcom.dk/media/11498/bilag-51_analyse-af-cyber-og-informationssikkerhed-blandt-speciallaeger.pdf
https://www.medcom.dk/media/11498/bilag-51_analyse-af-cyber-og-informationssikkerhed-blandt-speciallaeger.pdf
http://remoteguide.dk/
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januar 2020 igangsat et arbejde med: 

1. Kravsspecifikationer til videreudvikling af sagshåndteringssystemet inkl. efterlevelse af GDPR 

2. Indgåelse af ny kontrakt med MedWare. 

3. Aftale om hosting af systemet med region Syddanmark 

4. Diverse aftaler omkring databehandling, risikovurdering, privatlivspolitik m.v. 

 

Arbejdet har været omfattende dels på grund af koordinering mellem 4 regioners ønsker til 
kravsspecifikation, krav og retningslinjer til kontrakten med MedWare og dels på baggrund af ændret 
struktur for hosting og efterlevelse af GDPR-reglerne. 

En datakonsulent fra KAP-S deltager i arbejdsgruppen omkring det ovenstående, hvilket bl.a. har betydet 
flere månedlige møder samt deltagelse i workshops i løbet af 2020 samt møder med region Sjællands 
afdeling for ”Indkøb, Produktion og Logistik – Jura og Kontrakter” samt ”IT og arkitektur”. 

 

Nedslag i processen: 

 April - Kravsspecifikationer godkendes af alle 5 regioner og MedWare  

 September - KAP-S får grønt lys fra KEU til at fortsætte med sagshåndteringssystemet 

 Oktober - Det nye sagshåndteringssystem døbes KAPsel, og domænet kapsel.nu indkøbes 

 November - Kontraktjuridisk gennemgang af selve driftkontrakten af region Sjællands jurist på 
området. 

 November - Hosting af løsningen aftales med region Syddanmark 

 December - Kontrakt med MedWare underskrives 

 

Datakonsulenternes aktiviteter kan opsummeres på følgende måde 

Aktivitet Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 Antal 2019 Antal 2020 

Praksisbesøg 84 77 98 76 36 

Mailhenvendelser 156 397 344 350 196 

Telefonhenvendelser 276 239 290 201 111 

I alt 516 713 732 627 343 

 

Mange af datakonsulenternes aktiviteter vedrører også andre områder områder, f.eks. i forhold til 
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klyngerne, MED-Ware og videokonsultationer samt virtuelle møder. Disse er ikke registreret i ovenstående.  

 

Datakonsulenterne har været i kontakt med praktiserende læger fra alle kommuner i Region Sjælland.  

 

 Forskning 
KEU og KAP-S har haft fokus på dette område på forskellig vis i 2020. 

 

Forskningsoverblik 

KEU har haft besøg af professor og leder af Forskningsheden i København Susanne Reventlow, professor og 
leder af Center for Multisygdomme Anne Frølich, formand for DSAM-S Anne Møller og leder af Forskning og 
Klinisk Kvalitet i Det Nære Sundhedsvæsen Ulrik Dragsted med henblik på en drøftelse af, hvordan der 
skabes et forskningsoverblik og eventuelt nedsættes en ekspertgruppe til samordning af de mange 
forskellige forskningstiltag og projekttiltag. Derved kan overlap og for mange henvendelser til praktiserende 
læger undgås.  

Der kan eksempelvis nedsættes en gruppe, der kan belyse, hvorvidt forskningsprojekter har relevans, yde 
sparring på projekter mm. En ambition kunne være, at alle nye forskningsprojekter i Region Sjælland kan 
komme rundt om denne gruppe inden opstart. Det videre forløb afventer orientering om afdækning og 
afklaring, som er under udarbejdelse. 

 

SOFIA-projektet 

KEU har bevilget støtte til SOFIA-projektet (Svær psykisk sygdom Og Fysisk helbred I Almen praksis), som 
har til formål at udvikle en relevant intervention i almen praksis med både efteruddannelse og en model til 
opsporing over for patienter med svær psykisk sygdom og samtidig somatisk sygdom. SOFIA er et klinisk 
forskningsprojekt, og støtten er givet til at afprøve og udvikle studiets intervention. Projektet er en 
videreudvikling af projektet Psy Psy Trial, der tidligere har modtaget støtte fra KEU med henblik på 
praktiserende lægers deltagelse i projektets kvalitetsudviklingsarbejde. 

 

Videokonsultationer og diabetesbehandling 

KEU har bevilget støtte til et projekt vedrørende videokonsultationer og diabetesbehandling i almen 
praksis. Projektet skal undersøge holdningen og vurderingen blandt praktiserende læger til brug af 
videokonsultationer til patienter med type 2-diabetes, og hvorvidt lægernes holdning til 
videokonsultationer har indflydelse på deres patientrelation og produktivitet.  

 

Lighed i sundhed og multisygdom 

Endelig har KEU bevilget støtte til projektet Lighed i sundhed og multisygdom, som gennem forlængede 
oversigtskonsultationer, øget samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse samt øget 
patientinddragelse og opfølgning søger at styrke behandlingen af patienter med kompliceret multisygdom. 
Problemfeltet anses for velbegrundet, idet Region Sjælland har en meget stor andel af multisyge patienter. 
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Samarbejde med DSAM-S 

KAP-S har desuden etableret et samarbejde med DSAM-S, hvor der er et fælles ønske om at samarbejde om 
flere aktiviteter og tiltag. Konkret er der i 2020 samarbejdet om fejring af nyuddannede læger i almen 
medicin samt udviklingen af tre klyngepakker om børn og unge.  

Samarbejde med Steno 

KAP-S har også etableret et samarbejde med Steno Diabetes Center, hvor der løbende afholdes møder, og 
KAP-S involveres i konkrete spørgsmål. Derudover er der blevet samarbejdet om to klyngepakker om 
diabetes.   

 

 Sektorovergange 
Sektorovergange er der blevet arbejdet med i relation til de nye klyngepakker, der er udarbejdet i 2020 om 
diabetes samt om børn og unge. Der er bl.a. anvendt data fra sundhedsplejerskerne.  

3  Øvrige aktiviteter 
 

  Lægedage 2020 
Lægedage 2020 måtte aflyses grundet covid-19. KAP-S’ planlagte stand skulle fokusere på klynger, 
efteruddannelse, herunder den Gruppebaserede Efteruddannelse, POL-S, forløbsplaner og it-sikkerhed. 

  Nyhedsbreve 2020 
KAP-S har i 2020 udsendt 4 nyhedsbreve. Der er 270, som abonnerer på nyhedsbrevet, hvoraf 71 er 
kommet til i 2020, og der arbejdes på at få flere. PLO-Sjælland er hjælpsomme og udsender også KAP-S’ 
nyhedsbrev til alle praktiserende læger i Region Sjælland. 

  Evaluering 
KAP-S har igangsat et større arbejde med evaluering af aktiviteter og indsatser.  

KAP-S har valgt at arbejde videre med et evalueringsskema udarbejdet af Nord-KAP i samarbejde med 
forskningsenheden i Region Nordjylland. Evalueringsskemaet er testet både ift. validitet og reliabilitet og 
kan bruges på alle KAP-S’ aktiviteter.  

Der er oprettet både links og QR-koder til de forskellige KAP-S-aktiviteter og indsatsområder, så det er både 
nemt og hurtigt for deltagerne at besvare evalueringen og for KAP-S at få et evalueringsoverblik. Målet er, 
at evalueringen udleveres til alle og besvares af flest mulige deltagere i KAP-S’ aktiviteter. 

Fra august 2020 har KAP-S anvendt evalueringsskemaet ved alle former for aktiviteter.  

Derudover arbejdes der med, hvordan data fra f.eks. MedWare kan anvendes til at skabe overblik over 
indsatser i regi af KAP-S. 

Disse data anvendes til at kunne udvikle KAP-S’ aktiviteter bedst muligt, både fagligt, indholdsmæssigt og 
også i forhold til form og læring.  
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Ved udgangen af 2020 er status, at 73 personer har besvaret hele spørgeskemaet og 6 har svaret delvist, 
dvs. har ikke fuldført hele spørgeskemaet. Besvarelserne er fordelt på 14 arrangementer: 

- 85 % svarer, at de har fået ny viden i høj eller meget høj grad 

- 96 % svarer, at indholdet er relevant for deres arbejde i klinikken i høj eller meget høj grad 

- 98 % svarer, at oplægsholderens/underviserens faglige niveau er passende i høj eller i meget høj 
grad 

- 96 % svarer, at informationen om aktiviteten var passende 

- 90 % svarer, at der er overensstemmelse mellem beskrivelse og indhold i høj eller i meget høj grad 

Da tilfredsheden er så relativt høj, har KAP-S valgt at arbejde længere ned i de kommentarer, der gives i 
evalueringerne, for at forbedre aktiviteter og indsatser. 

KAP-S’ ydelser har i 2020 været efterspurgt af praktiserende læger i samtlige kommuner i regionen. Der er 
dog geografiske forskelle på, hvor meget KAP-S’ aktiviteter efterspørges. Dette er et af de områder, der vil 
blive arbejdet videre med i 2021. 

 

  Hjemmeside, Facebook og grafisk design 
I 2020 er der fortsat blevet arbejdet med det grafiske udtryk samt hjemmesiden, således at der er et klart 
grafisk design omkring KAP-S og de forskellige aktiviteter i KAP-S. Det kan forhåbentlig gøre tilbud fra KAP-S 
mere genkendelig og vise tydeligt, hvilken type aktivitet der reklameres for. Der er bl.a. arbejdet med 
ikoner på hjemmesiden. 

Der arbejdes løbende med at følge, hvilke sider og pakker der kigges på, med det formål løbende at tilpasse 
hjemmesiden.  

Facebook er også et af de områder, der arbejdes meget med som en kommunikationsplatform, der 
synliggør nye aktiviteter, relevante frister og relevante informationer omkring efteruddannelse, kvalitet og 
it.  

 

Indlæg på hjemmeside og Facebook i 2020 

Sted Antal 

Hjemmeside 50 

Facebook 87 

 

 

Målgruppe og fagligt fokus 

KAP-S har gennem de sidste tre år arbejdet målrettet med, hvordan de forskellige platforme kan bruges, 
herunder arbejdsgange omkring brug af disse. KAP-S undervises løbende i, hvordan medierne kan bruges, 
samt hvilke sproglige virkemidler der er.  
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Målgruppen er praktiserende læger og deres klinikpersonale. 

Indholdet har fokus på kvalitetsudvikling, efteruddannelse og it, arrangementer samt relevante frister. Der 
er således et fagligt fokus.  

Der planlægges opslag for facebook en måned frem med 1-2 opslag om ugen. Opslagene lægges onsdag og 
søndag eftermiddag, hvor flest er på de sociale medier.  

Internt i KAP-S er der udarbejdet nedskrevne arbejdsgange omkring opslag mm.  

Ca. hvert kvartal udarbejdes en rapport over, hvordan siderne bruges af brugerne.  

Platformene er en rigtig vigtig måde at kommunikere aktiviteter ud til almen praksis, og de er KAP-S’ 
vigtigste kommunikationsplatforme ud over de fysiske møder ved egne arrangementer eller ved f.eks. 
Lægedage.   

 

Hvor KAP-S’ besøgende kommer fra 

Sted 2019 2020 

Google  54% 38% 

Henvisninger 12% 15% 

E-mail 1% 1% 

Direkte 26% 34% 

Sociale medier  7% 12% 

 

Der er sket en udvikling, hvor flere kommer direkte ind på KAP-S’ hjemmeside eller via Facebook. Dette er 
sket ved målrettet arbejde med at have en plan for opslag på Facebook 1-2 gange om ugen samt ved at 
reklamere for hjemmesiden både via Facebook, men også ved afholdelse af arrangementer.  

I 2019 brugte de besøgende i gennemsnit 1 minut og 47 sekunder på hjemmesiden og i 2020 2 minutter og 
9 sekunder. Derudover går flere besøgende videre til en anden af siderne på hjemmesiden.  

På Facebook er der en støt stigning i antallet af følgere, og KAP-S har nu 296 følgere. 
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Overblik over de mest sete Facebook-opslag i 2020 

Opslagene er målt ud fra deres rækkevidde3. Der måles på rækkevidde, da ikke alle enten ’synes godt om’, 
kommenterer eller deler opslagene.  

1. 14. februar: Invitation til nyuddannede speciallæger  

Rækkevidde på 669 personer, 20 interaktioner4 og 83 klik på opslaget 

2.  27. februar: Reklame for praksispersonaledag og praksisdag   

Rækkevidde på 388 personer, 17 interaktioner og 8 klik på opslaget  

3. 19. august: Information om, at praksisdagene er flyttet til 2021 

Rækkevidde på 337 personer, 6 interaktioner og 18 klik på opslaget  

4. 15. september: Datakonsulenternes forbedring af FMK.  

Rækkevidde på 321 personer, 48 interaktioner og 30 klik på opslaget  

5. 31. januar: Reklame for klyngekoordinatortræf  

Rækkevidde på 269 personer, 13 interaktioner og 21 klik på opslaget  

6. 19. marts: Reklame for videokonsultation i almen praksis  

Rækkevidde på 230 personer, 24 interaktioner og 55 klik på opslaget  

7. 4. februar: Reklame for Store Praksisdag og Praksispersonaledag med program og tilmeldingslink  

Rækkevidde på 222 personer, 7 interaktioner og 14 klik på opslaget  

8. 15. maj: Information om aflysning af Store Praksisdag og Praksispersonaledag i 2020  

Rækkevidde på 213, 11 interaktioner og 24 klik på opslaget  

9. 10. januar: Fejring af nyuddannede 

Rækkevidde på 204 personer, 42 interaktioner og 20 klik på opslaget  

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Antal personer nået (personer der har set opslaget, men ikke nødvendigvis har interageret ved det).  

4 Interaktioner dækker over antal ’synes godt om’, kommentarer og delinger.  
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Mest besøgte sider på KAP-S’ hjemmeside i 2020 

Side Visninger 

Forside  1778 

Kurser 847 

Videokonsultation 816 

Datakonsultation 469 

Store Praksisdag 420 

Praksisudvikling  393 

Videokonsultation – Test af udstyr 333 

Klyngepakker  322 

Urinvejsinfektioner hos ældre 229 

Videokonsultationer  229 

Videokonsultationer  216 

 

 

  Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse  
KAP-S har deltaget i en følgegruppe under Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med et ønske om et 
vidensnetværk for almen praksis og en styrkelse af almen praksis. Der er udarbejdet et forslag, som er til 
godkendelse i Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg.  

 

  Nationalt DAN-KAP møde 
I 2020 deltog KAP-S i 2 nationale møder for de regionale KAP-enheder, som Region Hovedstaden var vært 
for. Der deltog repræsentanter fra de 5 regionale kvalitetsenheder, PLO-E samt KiAP.  Ud over videndeling 
var fokus arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse under covid-19. 

 

  Vikarbørs og Praksisbørs 
KAP-S har en vikarbørs og en praksisbørs, hvor praktiserende læger via en løsning på KAP-S’ hjemmeside 
kan søge efter vikarer, og vikarer kan søge efter job. Der kan lægges op, at en klinik er til salg, eller der kan 
søges en kompagnon eller lignende.  

 

  Materialekasse 
KAP-S har udarbejdet en materialekasse, som fungerer som en ”gave”, der gives ved praksisbesøg eller 
arrangementer. Det er en fysisk kasse med alle KAP-S’ relevante materialer samt lidt pastiller.  
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Der er blevet arbejdet på en virtuel version af kassen, så den let kan sendes via mail, nu hvor mange 
aktiviteter er omlagt til virtuelle praksisbesøg eller virtuelle arrangementer. 

 

  Projekter godkendt af KEU i 2020 
KEU har i 2020 bevilget midler til eksternt projekt: 

- 600.000 kr. er bevilget til Nordisk Kongres 2021 (som nu er flyttet til 2022) i Stavanger. KEU har besluttet 
at refundere kongresgebyr samt stå for en arrangeret fælles rejse tur/retur for 60 praktiserende læger i 
region Sjælland og 20 uddannelseslæger samt være vært for en fælles middag.  

KEU har i 2020 endvidere bevilget midler til 3 forskningsprojekter: 

- 278.000 kr. er bevilget til SOFIA-projektet (Svær psykisk sygdom Og Fysisk helbred I Almen praksis), som 
har til formål at udvikle en relevant intervention i almen praksis med både efteruddannelse og en model til 
opsporing over for patienter med svær psykisk sygdom og samtidig somatisk sygdom. 

-72.002 kr. er bevilget til et projekt vedrørende videokonsultationer og diabetesbehandling i almen praksis. 

-187.500 kr. er bevilget for 2021 til projektet Lighed i sundhed og multisygdom, som gennem forlængede 
oversigtskonsultationer, øget samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse samt øget 
patientinddragelse og opfølgning søger at styrke behandlingen af patienter med kompliceret multisygdom. 

 

  Aktiviteter i 2021 
I 2021 vil POL-S fortsætte arbejdet med nye tiltag som flere hyldevarer, afholdelse og udvikling af 
lederuddannelse for praktiserende læger, udvikling af indsatser for yngre læger og sårbare læger, fortsætte 
med at komme ud i klinikkerne og understøtte lægerne, udrulning af indsats over for nynedsatte læger med 
”en god start” samt støtte udsatte læger. 

Store Praksisdag og Praksispersonaledagene vil ligeledes blive afholdt i 2021. 

DGE og gruppeledertræf vil der fortsat blive arbejdet med i 2021. 

Klynger og understøttelse af dem er fortsat et stort indsatsområde i 2021, herunder afholdelse af 
fællesmøder for regionens klyngekoordinatorer, understøttelse ude i klyngerne både før, under og efter 
samt i de enkelte klinikker med implementering af indsatser fra klyngearbejdet, hvor der vil være stort 
fokus på transfer.  

Implementering af forløbsplaner er en fortsat indsats i 2021, hvor hjerteområdet bliver en del af 
forløbsplanerne.  

Derudover vil der blive arbejdet videre med at anvende evalueringer i KAP-S’ arbejde og målrette indsatser 
derudfra.  

Desuden forventes en ny overenskomst for almen praksis i løbet af 2021, hvilket forventeligt vil sætte 
rammen for det videre arbejde i KEU og KAP-S.  
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4  Årsregnskab 2020      
Der     foreligger     regnskab     for     pulje     til     kvalitetsudvikling     og     efteruddannelse, 
efteruddannelsesvejlederordningen, klynger og Den Danske Kvalitetsmodel. Fordelingen i forhold til de tre 
puljer er således: 

Pulje Forbrug 2020 Overførsel til 2021 

Pulje til kvalitetsudvikling 5.374.511 505.626 

Pulje til 

efteruddannelsesvejleder- 
ordningen *1 

 

557.036 

 

4.278.126 

Pulje til
 Den
 Danske 
Kvalitetsmodel 

 

0 

 

2.334.349 

Klynger 4.972.500 3.203.864 

I alt 10.904.047 10.321.965 

Note 1 DGE: 

I 2019 og 2020 er der sket en fejlkontering af lønmidler, så de er konteret under løn på  

KEU-budgettet fremfor DGE-budgettet. Det er udgifter til DGE-sekretær. Derfor vil der ske en tilpasning  

af overførte midler fra 2021 og frem, så der rettes op på fejlkonteringen.   
Det betyder, der samlet er brugt flere midler under DGE og færre på KEU end der tidligere er fremgået.  
  

 

Af bilag 1 og 2 fremgår henholdsvis regnskab for 2019 og oversigt over overførte midler til 2020. 
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  Bilag 1: Regnskab for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget 2020 
 

REGNSKAB 2020       

      

Pulje/Projekt Budget 2020 Forbrug 2020    

KEU Total 20.474.265 10.904.047    

Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse 7.910.000 4.269.647     

Administration 4.650.000 3.332.246    

    Personaleudgifter, incl. konsulenter   3.091.651    

    Øvrige udgifter   240.595    

Kvalitetsudviklingsprojekter        

    Støtte til arbejdet i den gruppebaseret efteruddannelse 800.000 512.954    

    Nordisk Kongres 0 -900       

    Store Praksisdag 1.145.000 49.674    

    Store Praksis Personaledag 1.100.000 79.600    

    The Phy Psy Trial (PPT) /SOFIA 0 278.000       

    Arrangement for fase 1, 2 og 3  200.000 10.209       

    Fejring af nyuddannede speciallæger 15.000 7.864       

Pulje til POL-S 3.896.239 1.104.864    

    Personaleudgifter, incl. konsulenter 1.050.000 941.676    

    Øvrige udgifter 450.000 163.188    

    Ledelsesforløb (egenbetaling fra forløbene) 600.000 0       

    Ekstra nationale midler til POL-S og kvalitetsudvikling *1 1.796.239         

Pulje til DGE-ordning *3 2.496.046 557.036    

    Personaleudgifter, incl. konsulenter 1.946.046 515.036    

    Øvrige udgifter 100.000 0    

    Gruppeledertræf 450.000 42.000       

Pulje til Den Danske Kvalitetsmodel 100.000 0    

Klynger 5.621.980 4.972.500    

    Udbetaling til klynger 3.825.741 3.471.340    

    Ekstra nationale midler - Udbetaling til klynger 1.796.239 1.501.160    

Ekstra nationale midler 450.000 0       

    En læge tæt på dig *2 450.000      

      

* 1 Disse midler er brugt til POL-S aktiviteter under POL-S samt klynge aktiviteter afregnet under administration og øvrige udgifter  
* 2 Disse midler afrapporteres separat med særskilt beskrivelse af indsatser og udgifter 
* 3  

I 2019 og 2020 er der sket en fejlkontering af lønmidler, så de er konteret under løn på  

KEU-budgettet fremfor DGE-budgettet. Det er udgifter til DGE-sekretær. Derfor vil der ske en tilpasning  

af overførte midler fra 2021 og frem, så der rettes op på fejlkonteringen.   
Det betyder, der samlet er brugt flere midler under DGE og færre på KEU end der tidligere er fremgået.  
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 Bilag 2: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget – overførsel fra 2010 til 
2021 

  

  

  

KEU - udvalget: (beløb i kr.) 

    

Samlet KEU regnskabsoverførsel fra 2020 til 2021 (1+2+3+4):                   10.321.965  

    

Pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse (1)   

Indtægter:   

Bevilling 2020                     1.754.659  

Ekstra nationale midler                     1.796.239  

Tilskud Store Praksisdag                        390.848  

  

Overført fra 2019                     1.938.391  

Indtægter i alt                     5.880.137  

    

Udgifter:   

Forbrug løn og administration 2020                     3.340.110  

Forbrug projekter 2020                     2.034.401  

Udgifter i alt                     5.374.511  

    

Overføres til 2021                        505.626  

    

    

Pulje til DGE og Efteruddannelsesvejlederordningen (2)   

Indtægter:   

Bevilling 2020                     1.214.124  

Overført fra 2019 Note 1                     3.621.038  

Indtægter i alt                     4.835.162  

    

Udgifter:   

Forbrug løn og administration 2020 Note 2                        557.036  

Udgifter i alt                        557.036  

    

Overføres til 2021                     4.278.126  

    

    

Pulje til DDKM (3)   

Indtægter:   

Bevilling 2020                        798.328  
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Overført fra 2019                     1.536.021  

Indtægter i alt                     2.334.349  

    

Udgifter:   

Forbrug løn og administration 2020                                  -    

Forbrug projekter 2020                                  -    

Udgifter i alt                                  -    

    

Overføres til 2021                     2.334.349  

    

    

Klynger (4)   

Indtæger:   

Bevilling 2020                     3.625.741  

Ekstra nationale midler - (opstart)                     1.796.239  

Overført fra 2019                     2.754.384  

Indtægter i alt                     8.176.364  

    

Udgifter:   

Udbetaling til klynger 2020                     4.972.500  

Udgifter i alt                     4.972.500  

    

    

Overføres til 2021                     3.203.864  

    

  

  

"En læge tæt på dig" 2019/20 afregnes særskilt                         900.000  

  
Note 1 og 2 I 2019 og 2020 er der sket en fejlkontering af lønmidler, så de er konteret under løn på  

KEU-budgettet fremfor DGE-budgettet. Det er udgifter til DGE-sekretær. Derfor vil der ske en tilpasning  

af overførte midler fra 2021 og frem, så der rettes op på fejlkonteringen.   
Det betyder, der samlet er brugt flere midler under DGE og færre på KEU end der tidligere er fremgået.  

  

  
 


