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Nord-KAP
Organisering af Nord-KAP

Bestyrelsen fastlægger de overordnede
retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter.
Drøfter og vedtager strategier og
arbejdsområder for NordKAP. Bestyrelsen godkender endvidere
handleplan, årsrapport, budget og
regnskab. KEU disponerer over det
samlede beløb der i Region Nordjylland
bruges til kvalitetsarbejdet.
Bestyrelsen består af repræsentanter
fra region, PLO- N, kommune, DSAM-N
og sekretariatet. FU består af ledelsen i
Nord-KAP, region og PLO-N.

Nord-KAP er kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland. Nord-KAP bygger bro
mellem almen praksis og sundhedsvæsenets øvrige aktører og er medvirkende til at gøre
almen praksis dygtigere på den faglige, organisatoriske og patientoplevet kvalitet.
Kvalitetsenheden er etableret i et samarbejde mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland
tilbage i 2004. Nord-KAP er fysisk placeret ”neutralt” i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg
Øst. Nord-KAP består af et velfungerende sekretariat hvor ca. 35 praktiserende læger er
tilknyttet som konsulenter og løser kvalitetsopgaver. Praktiserende læge Marianne Siersbæk er
ansat 400 timer årligt som lægefaglig ansvarlig i Nord-KAP og leder Nord-KAP i samarbejde
med sekretariatsleder Gitte Sand Rasmussen, som er ansat på fuldtid. Begge aflønnes af KEU
midler. Nord-KAP er organiseret i enheder, hvis fornemmeste opgave er at løse
kvalitetsopgaver, understøtte og facilitere forbedringstiltag og samtidig formå at koordinere
og løse opgaver på tværs af enhederne i et samarbejde. For at sikre samarbejde på tværs af
enhederne er der etableret en koordinatorgruppe bestående af den daglige ledelse og
koordinatorer fra enhederne. Der er planlagt møder i koordinatorgruppen hver 3 uge i to
timer. Sekretariatet betjener gruppen.
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Organisationsstruktur

LME
Lægemiddelenheden har fokus på rationel lægemiddelforbrug. LME består pt. af 8
lægemiddelkonsulenter. 6 praktiserende læger (ansat 200 timer pr år), hvoraf en er
koordinator, en regional lægemiddelkonsulent (farmakonom) og en farmaceut, begge
halvtidsansat. Derudover har Nord-KAP sekretariatsfunktionen.
Lægemiddelenheden har igennem årerne lagt stor vægt på, at kerneopgaven er at tilbyde
regionens praktiserende læger og praksispersonale et besøg, hvor der reflekteres over
relevante lægemiddelstatistiker for den enkelte praksis. På bedste kollega-til-kollega vis opnås
herved en dialog omkring hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig forbrug af lægemidler på
klinikniveau. Omkring 50% af regionens læger tager årlig imod et sådant besøg, som varer en
time og honoreres med 500 kroner per læge.
Herudover udvælges løbende forskellige lægemiddelområder til en differentieret indsats. Fx
har de 20 praksis som bruger mest morfika fået tilsendt statistikker over deres forbrug og med
tilbud om et ekstra besøg i klinikken. Enkelte klinikker har taget imod besøg, mens andre over
tid har reduceret deres forbrug og efterspurgt nye statistiker. Enkelte har dog også øget deres
forbrug! Enhedens farmaceut tilbyder regionens praktiserende læger besøg, hvor
hovedtemaet er medicingennemgang og FMK. Lægemiddelenheden udsender 4
nyhedsbreve årligt til alle regionens praktiserende læger og deltager gerne på forespørgsel
om oplæg i efteruddannelsesgrupper. Læs mere om LME
UE/ DGE
Uddannelsesenheden skal sikre efteruddannelse i almen praksis (Den decentrale
gruppebaseret efteruddannelse). UE består af tre efteruddannelsesvejledere (EUV), (160 timer
pr år), hvoraf den ene er koordinator. Derudover er der etableret et team til efteruddannelse
af praksispersonale. Teamet består af en kursuskoordinator (fra sekretariatet) og et
praksispersonale (sygeplejerske -100 timer pr år). Teamet får sparring fra koordinatoren i UE.
UE er også ansvarlig for systematisk efteruddannelse. Det er også UE som står for Nordjysk
Praksisdag, som afholdes hver anden år med ca. 600 deltagere – praktiserende læger og
deres praksispersonale.
UE har et tæt samarbejde med regionens AMUer (almen medicinsk uddannelseskoordinatorer) og styrer bl.a. budget og regnskab for AMUerne. Der er tre AMUer hvoraf den
ene er koordinatoren i UE.
Læs mere her DGE - Efteruddannelse af praksispersonale -

Version oktober 2017
Side 2/4

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PKO
Praksiskonsulentordningen medvirke til at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger
og hospitalerne, kommunerne og andre ydergrupper. PKO består af 21 praksiskonsulenter
hvoraf 20 er praktiserende læger, hvoraf en er koordinator. Derudover er der en praktiserende
fysioterapeut. Hovedparten af praksiskonsulenterne er ansat på 100-120 timer pr år.
Praksiskonsulenterne medvirker til at lave forløbsbeskrivelser på sundhed.dk om relevante
emner for almen praksis, der formidles nyheder fra vores samarbejdspartnere til kollegerne,
man hjælper kollegerne ved samarbejdsproblemer med specialerne på hospitalerne,
konsulenterne mødes med de lægefaglige ledere for at optimere samarbejdet med almen
praksis. Man arrangerer fyraftensmøder, laver audits på henvisninger/epikriser og udarbejder
dynamisk henvisningsblanketter på relevante områder. Herudover deltager
konsulenterne/koordinator i en lang række fora og udvalg, fx Sundhedsaftalen, der alle også
som det førnævnte, har det formål at forbedre samarbejdet og optimere patientforløbene.
Desuden er de kommunale praksiskonsulenter etableret i et netværk tilknyttet PKO, hvor
sekretariatsfunktionen i netværket foretages af en udviklingskonsulent i Nord-KAPs sekretariat.
Læs mere her PKO

Nord-POL
Nord-Pol understøtte organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis. Bl.a. udbyder NordPol et ledelsesudviklingsforløb. Nord-POL består af et team på 6 praktiserende læger og 1
udviklingskonsulenter fra sekretariatet. Nord-POL blev initieret i 2015 og gik i drift 2 halvår 2016.
Læs mere her Nord-POL og her http://www.nord-pol.net/

UTH og patientsikkerhed
UTH og patientsikkerhedsteamet er ansvarlig for udrulning og drift af UTH og
patientsikkerhedsarbejdet for almen praksis og specialydere. Teamet består af 4
praksiskonsulenter, hvoraf den ene er fysioterapeut og ansvarlig for udrulningen ved
specialydere. To af lægerne er ansat 200 timer pr år, en 50 timer pr år og fysioterapeuten er
ansat 350 timer pr år. I teamet indgår også den regionale risikomanager for primær sektoren
og en udviklingskonsulent fra Nord-KAPs sekretariat. Teamet tilbyder at besøge klinikker der
har indrapporteret UTH. Derudover er arbejdet med læring af UTH er organiseret i to klynger,
hvor alle regionale og kommunale parter, der arbejder med UTH kan mødes og analysere
tværsektorielle utilsigtede hændelser og drøfte patientsikkerhedsmæssige problemstillinger i
fællesskab. Derudover er der udarbejdet artikelsamlinger som ”læringsartikler” der findes som
hæfte og elektronisk. Der bliver også udbudt kursus i ”patientsikkerhedsansvarlig i praksis”. Pt.
gennemføres et pilotprojekt ”Godt –du spør” i 4-6 praksis.
Læs mere her Patientsikkerhed og UTH

Nord-KAPs sekretariat
Sekretariatet har til opgave at understøtte de administrative processer som indgår i
opgaverne Nord-KAP løser. Sekretariatet består af en sekretariatsleder på fuldtid samt 7
medarbejdere (6 fuldtidsansatte og en på ½ tid), en kontorelev, en flexjobber og en
studentermedhjælper (6 timer pr uge). Sekretariatet har stor fokus på PR og vidensdeling
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både intern på tværs af konsulenterne og enhederne og ekstern til interessenter. Bl.a. via det
elektroniske KonsulentNYT som udgives x 6 årligt og det ugentlige Nyhedsmail Nord-KAP
Der er løbende specifikke indsatsområder som Nord-KAP understøtter og hvor sekretariatet
har en funktion som tovholder/ projektleder. Fra medio 2016 er der bl.a. blevet ansat en
projektleder på kræftområdet med fokus på tidlig opsporing af kræft og kræftplan IV, Hvor
der bl.a. er nedsat en kræftgruppen af praksiskonsulenter som tilbyder diaglogmøder om
kræftpakker i DGE regi. i 2017 er der bl.a. fokus på indsatsen af kroniske smertepatienter, hvor
der i 2. halvår gennemføres et stort pilotprojekt i samarbejde med Thisted og Rebild
kommuner og Tværfagligt Smertecenter samt Socialmedicinsk Enhed.
Alle Nord-KAPs aktiviteter er for første gang samlet i et ”Kursus og aktivitetskatalog” for
efterår/vinter 2017 og 2018 se her
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