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2022

Praksispersonaledage

Det er tid til den årlige vitaminindsprøjt-
ning for dig, som er klinikpersonale hos en 
praktiserende læge i Region Sjælland.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har 
fornøjelsen at invitere dig til Praksispersonale-
dag 2022 henholdsvis den 19. april på Comwell 
Køge eller den 5. maj på Comwell Klarskov-
gaard ved Korsør.

Årets tema er ”Faglig udvikling”. Her sætter vi 
fokus på en række emner med betydning for 
det daglige arbejde i praksis, herunder noget 
af den nyeste faglige viden og emner til at 
understøtte opgavedeling og overblik. 

Programmet er det samme for de to dage og 
veksler mellem oplæg fra konferencens hoved-
talere og workshops. 

Du får derudover rig mulighed for at netværke, 
videndele og være social sammen med dine 
kollegaer. 

Vel mødt til Praksispersonaledag. Vi glæder os 
til endnu en spændende dag sammen med dig.

På vegne af Kvalitets- og Efteruddannelsesud-
valget for almen praksis i Region Sjælland.

 
Med venlig hilsen

 

Johan Ludvig Reventlow Tina Haar 
PLO-S Funktionschef  
 Overenskomst og Jura

Tirsdag d. 19. april 2022 

Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge 

Torsdag d. 5. maj 2022  

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4270 Korsør
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2022

Program

Tirsdag d. 19. april og Torsdag d. 5. maj   

Kl. 08:30 – 09:00  Ankomst og morgenmad

Kl. 09:00 – 09:05 Velkomst v/formandskabet for Kvalitets- og  
 Efteruddannelsesudvalget

Kl. 09:05 – 10:05  Keynote 

Konsultationsprocesser – hvordan undgår du forsinkelser  

Kl. 10:05 – 10:35 Pause 1

Kl. 10:35 – 12:05 Workshops – Du kan vælge 2 forskellige workshops

 Workshop 1: Børneundersøgelse
 Workshop 2: Sekretæren har styr på blodtrykket
 Workshop 3: Osteoporose: Årskontrol foretaget af sygeplejerske
 Workshop 4: Hypothyreose: Kan det passe, at det er så simpelt?
 Workshop 5: WebReq
 Workshop 6: Sårbare patienter 

kl. 12:05 – 13:05  Frokost 

kl. 13.05 - 14.35  Workshops - gentagelse fra formiddagen

kl. 14.35 - 14.50  Pause 2 

kl. 14.50 - 15.50  Afslutning 

Hjernen og konflikthåndtering
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Kl. 08:30 – 09:00  Ankomst og morgenmad

Kl. 09:00 – 09:05 Velkomst v/formandskabet for Kvalitets- og  
 Efteruddannelsesudvalget

Kl. 09:05 – 10:05  Keynote 

Konsultationsprocesser  
– hvordan undgår du forsinkelser
Patienterne møder ofte op med flere problemer og forventer at få løst 
det hele i en konsultation.

Dette er sjældent muligt i den tid der er afsat, men vi er opdraget og 
uddannet til at vise maksimal omsorg for patienten og har derfor svært 
ved at afvise at tage os af det hele.

Det er muligt at begrænse problematikken - også uden at komme i kon-
flikt med patienten.

Vi vil med rollespil demonstrere nogle metoder til dette.

Med ideer fra plenum vil vi arbejde frem mod en forbedring af konsul-
tationen, så tidsrammen kan holdes, og både personale og patient er 
tilfredse med forløbet

Det vil blive demonstreret, hvordan man på en ”pæn og hensynsfuld” 
måde får begrænset de emner, patienten bringer på bane.

Oplægsholdere: Jakob Olsen, praktiserende læge og 
kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S, Lotte 
Starch Sørensen, psykolog og skuespiller, Lene Rasmussen, 
konsultationssygeplejerske

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- 
og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

Faglig udvikling



Der ligger et vigtigt 

organisatorisk set-up 

bag blodtrykskontrol-
lerne i almen praksis. 
Her spiller sekretæren 

en meget vigtig rolle.
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Kl. 10:05 – 10:35 Pause 1

Kl. 10:35 – 12:05 Workshops – Du kan vælge 2 forskellige workshops

 Workshop 1: Børneundersøgelse
I mange praksis er det i stigende grad sygeplejersker eller jordemødre, 
der tager sig af børneundersøgelserne.

Det er vigtigt at være vidende om, hvad der bør fokuseres på i undersø-
gelserne, samt hvad der er kendetegnende for det normale barn på det 
pågældende udviklingstrin. Det kommer vi ind på i workshoppen.

Der vil også blive fokuseret på tolkning af vækstkurver.

Oplægsholder: Maren Rytter, pædiater, afdelingslæge på 
børneafdelingen, Slagelse Sygehus

Sessionsleder: Jakob Olsen, praktiserende læge og kvalitets- og 
efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 Workshop 2: Sekretæren har styr på blodtrykket
Der ligger et vigtigt organisatorisk set-up bag blodtrykskontrollerne i 
almen praksis. Her spiller sekretæren en meget vigtig rolle.

På denne workshop ser vi på, hvordan sekretæren kan medvirke til at 
løse følgende udfordringer:
) Hvor mange patienter har vi, der kommer til blodtrykskontrol? 
) Hvor mange hjemmeblodtryksapparater har vi brug for?
) Hvordan sikres, at alle apparater kommer hjem igen?
) Hvordan sikres, at der ikke mangler apparater, og at der løbende 

købes nye?
) Udlevering og opdatering af lagerstatus 
) Hygiejne og beskyttelse af apparater
) Ryger-/ikke ryger-apparater
) Kvalitetskontrol
) Hvordan bestiller patienterne en tid til kontrol og hos hvem?
) Indkalde dem, der udebliver.
) Der laves webpakker 
) Hvordan bruges advisfunktion og retihering i webpatientmodulet?
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På kurset vil der også være en kort faglig opdatering på udredning, 
kontrol og opfølgning af patienter med hypertension og patienter, der 
følges med blodtryksmålinger pga. diabetes, hjertekarsygdom eller risiko 
for udvikling af hjertekarsygdom.

Undervisere: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og efterud-
dannelseskonsulent i KAP-S, Michelle Tausen Garðalið, sekretær

Sessionsleder: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og efter-
uddannelseskonsulent i KAP-S

 Workshop 3: Osteoporose: Årskontrol foretaget  
  af sygeplejerske

Siden 2018 har praksissygeplejersker haft mulighed for at lave årskon-
troller på KOL- og diabetespatienter. Med ok-22 udvides denne mulighed 

til at omfatte blandt andet årskontroller hos osteoporosepatienter.

I denne workshop vil vi se nærmere på osteoporose. Hvad er er det 
for en tilstand, og hvordan skal den behandles? Hvilke elementer 
skal der være med i en årskontrol, så der opnås en høj behand-
lingskvalitet?

Vi vil ligeledes diskutere, hvordan denne opgave bedst flyttes fra 
praksislæger til sygeplejersker. Kan hele osteoporoseområdet 
flytte til sygeplejersken, eller er der dele, der bør behandles af 
lægen? Således vil vi komme ind på, hvilke opgaver der bedst 
varetages af læger, og hvilke af sygeplejersker – hvor skal 

snittet ligge? 

Johan Reventlow er en del af den gruppe, der er ved at skri-
ve DSAMs kommende vejledning om osteoporose, så denne 

workshop er solidt funderet i den nyeste viden på området.

Underviser: Johan Reventlow, praktiserende læge

Sessionsleder: Johan Reventlow, praktiserende læge



Hvordan kan  
WebReq hjælpe 
os til en mere ef-

fektiv og kvalitets-

sikker klinikdrift?

7

 Workshop 4: Hypothyreose: Kan det passe,  
  at det er så simpelt?

Siden 2018 har praksissygeplejersker haft mulighed for at lave årskon-
troller på KOL- og diabetespatienter. Med ok-22 udvides denne mulighed 
til at omfatte blandt andet årskontroller hos hypothyreosepatienter.

Praktiske erfaringer viser, at ca. 95 % af disse kontroller er meget ligetil.

 I denne workshop vil vi se nærmere på hypothyreose. Hvad er det for en 
tilstand, og hvordan skal den behandles? Hvilke elementer skal der være 
med i en årskontrol, så der opnås en høj behandlingskvalitet?

Vi vil ligeledes diskutere, hvordan denne opgave bedst flyttes fra praksis-
læger til praksispersonale.

I denne workshop får du en masse praktiske fif til at løse denne opgave i 
hverdagen.

Undervisere: Poul Erik Holst, praktiserende læge, Marianne Nielsen, 
bioanalytiker 1

Sessionsleder: Sessionsleder: Lene Rasmussen, konsultationssygeple-
jerske 

1  Marianne Nielsen deltager ikke den 5. maj

 Workshop 5: WebReq
Hvordan kan vi i praksis blive bedre til at bruge 
støtteredskabet WebReq og Webpatient, og 
hvordan kan det hjælpe os til en mere effektiv 
og kvalitetssikker klinikdrift?

Laboratoriesystemet WebReq giver adgang til at 
lave egne undersøgelsesprofiler med blodprøver, 
EKG, urinprøver m.fl., som kan skræddersyes til den 
enkelte praksis’ behov, samt patientudfyldte skemaer, her-
under hjemmeblodtryk, KRAM-faktorer, oplysninger om MRC, som bruges 
i KOL-årskontroller, samt spørgeskemaer, der kan bruges i behandling og 
udredning af psykiske sygdomme. Programmet giver også mulighed for 
at indkalde patienter med sms-besked til kontrol fx en gang årligt, så 
kronikerforløb nemt kan sættes i system, og frigør kræfter i praksis til 
andre opgaver. 
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Workshoppen veksler mellem oplæg og fællessessioner med sparring 
mellem deltagere, afbrudt af sessioner med praktiske opgaver i grupper 
på computer med brug af WebReq og Webpatient. På workshoppen vil du 
blive introduceret til, hvordan man laver undersøgelsesprofiler, hvor du 
kan finde forslag til sådanne, og hvordan man bruger påmindelses-syste-
met i webpatient.

Vi vil ud fra cases prøve selv at bruge redskabet i praksis til at indkalde 
patienter til kontrol, bestille pakke af parakliniske undersøgelser og til 
patient-selvindberetning af KRAM/MRC/hjemmeblodtryk inden kontrol.

Vi arbejder med egen pc eller på øveplatform sammen med andre. Med-
bring din egen pc.

Workshoppen henvender sig både til sekretærer og andet personale i 
praksis, som laver kontroller af patienter, og til personale, der planlægger 
disse.

Der vil være oplæg ved praktiserende læge Andreas Heltberg, som for-
tæller, hvordan han bruger WebReq i praksis, og datakonsulent Thomas 
Nielsen, som er vant til at supportere brugen af WebReq.

Undervisere: Andreas Heltberg, ph.d., praktiserende læge og kvalitets- 
og efteruddannelseskonsulent i KAP-S, Thomas Nielsen, datakonsulent 
 i KAP-S

Sessionsleder: Andreas Heltberg, ph.d., praktiserende læge og 
kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S



Vi giver  
mest til dem, 

som har størst 
behov.

9

 Workshop 6: Sårbare patienter
Ét af Dansk Selskab for Almen Medicins pejlemærker er: Vi giver mest til 
dem, som har størst behov.

Således bliver en af vores daglige opgaver at udpege, hvem det er, der 
har det største behov - altså de sårbare og udsatte patienter. Men hvem 
er det, og hvordan finder vi dem?

I den nye overenskomst har almen praksis fået øget ansvar for omsorgen 
og identifikationen af denne inhomogene gruppe af patienter, der tæller 
både socialt udsatte børn og voksne, psykisk syge, misbrugere og folk på 
bosteder.

I denne workshop vil vi diskutere, hvordan vi kan finde disse patienter, 
og samtidig gøre det på en måde, der ikke er stigmatiserende. Hvad kan 
vi gøre for bedst at møde, rumme og hjælpe disse patienter i telefonen, i 
skranken og i konsultationen.

Underviser: Anne Møller, praktiserende læge og lægekonsulent i DSAM

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 
efteruddannelseskonsulent i KAP-S
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kl. 12:05 – 13:05  Frokost 

kl. 13.05 - 14.35  Workshops - gentagelse fra formiddagen

kl. 14.35 - 14.50  Pause 2 

kl. 14.50 - 15.50  Afslutning 

Hjernen og konflikthåndtering
Hvorfor mister du dine fantastiske, bevidste og velovervejede evner un-
der konflikter og andre pressede situationer? Evner, der kunne have løst 
den situation eller konflikt, du står i nu.

Hjernen har, set med moderne øjne og forventninger, yderst ulogiske 
måder at hjælpe dig på. Men hjernen prøver bare at passe på dig, når 
den kan mærke, at noget vigtigt er på spil. Hjernelogik er dog ikke altid 
moderne logik.

Udfordringen er, at når du kommer i en anspændt situation, eller der er 
optræk til ballade, skruer hjernen op for kroppen og ned for hovedet. I 
en moderne kontekst er der sjældent brug for denne opskrift på konflikt-
håndtering. Her skal dine faglige bevidste sider og faglige strategier i spil. 
Dine bedste sider skal med, når det er sværest.

Johny Gammelgaard giver os en enkel, brugbar og underholdende ind-
føring hjernen og de mekanismer, der er i spil i konfliktsituationer, og 
han vil hjælpe os med at finde svaret på, hvordan vi gør hjernen til en 
medspiller, når tingene spidser til.

Johny Gammelgaard er uddannet pædagog, neuropædagog, mindfulness-
instruktør samt stress- og konfliktcoach. I de seneste 10 år har Johny 
specialiseret sig inden for hjernen og dennes påvirkning af menneskets 
adfærd under stress og belastning.

Oplægsholder: Johny Gammelgaard

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvali-
tets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S 



Nota

Stande
I løbet af dagen kan du besøge forskellige stande i pausen, heriblandt KAP-S, 
Helbredsprofilen, Aktiv Patientstøtte m. fl.



Målgruppe:

Praksispersonale i almen praksis i Region Sjælland. 

Tid: 

) Tirsdag den 19. april 2022 på Comwell Køge 
) Torsdag den 5. maj 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør

Sted: 

) Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge 
) Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør 

Deltagergebyr: 

Det er ingen deltagerbetaling. 

Vi gør dog opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at opkræve 
gebyr for kost, hvis du udebliver fra arrangementet eller melder afbud 
efter tilmeldingsfristens udløb. 

Tabt arbejdsfortjeneste: 

Praksispersonaledagen er godkendt hos Efteruddannelsesfonden under 
indsatsområdet ”En læge tæt på dig”. Aktivitetsnumre er: 

) Køge den 19. april: 2022-0449
) Korsør den 5. maj: 2022-0450

Den praktiserende læge kan efter kursets afholdelse søge om 2.820 kr. 
for en dags tabt arbejdsfortjeneste pr. person for sit personale og op til 
1.500 kr. pr. person til dækning af transportudgifter. 

”Guide til ansøgning om refusion” findes på https://plo-e.dk/sites/default/
files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf

Arrangør:

Praksispersonaledag arrangeres og finansieres af Kvalitets- og 
Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland. Se mere på 
www.kap-s.dk 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde dig på www.kap-s.dk/kurser  

Tilmeldingsfrist:

) Køge: d. 1. april 2022 
) Korsør: d. 1. april 2022 

Kontakt: 

Ved eventuelle spørgsmål til 
Praksispersonaledagen kan der 
rettes henvendelse til KAP-S’ 
sekretariat Anja Jensen på 
telefon 9356 6670

https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf
https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf
https://kap-s.dk

