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Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 13.00 - 15.00
Mødelokale "Storebælt", Kolding Sygehus
Overfysioterapeut Lisbeth Eriksen Vejle-Give sygehuse, Anne-Mette Dalgaard ledende
terapeut Fredericia Kommune, oversygeplejerske Birthe Nielsen planlægningsafdeling
Sygehus Lillebælt, Birgitte Munk Gundet Haderslev sygehus, Monica Bendtson
gruppekoordinator Kolding kommune, Betina Fischer Hansen teamleder Kolding
kommune, Jens Beck leder af genoptræning Vejle kommune, Vivi Ovesen teamleder
Middelfart kommune, Martha Mikaelsen teamleder Billund kommune, ledende terapeut
Dorthe Maagaard Fredericia-Kolding Sygehuse
Henrik Hey overlæge medicinsk afd. Vejle-Give Sygehus, Steen Schmidt overlæge
ortopædkirurgisk afd. Kolding Sygehus, Jette Nissen sygeplejerske Fredericia
Sygehus, Annette Skadborg praksiskonsulent, Joan Barnes konst. leder Vejen
kommune.

Referent: Dorthe Maagaard (Celia Riis Skarsø)
Ordstyrer: Anne-Mette Dalgaard

1. Godkendelse af referat fra 19.01.10 (herunder opsamling på ”Den ældre medicinske
patientens genoptræning”- ønskes retningslinjer bredt ud? ved Steen Schmidt og
Lisbeth Eriksen og kommunerne, som ikke deltog i projektet).
2.

Auditrapport på Genoptræningsplaner v. Jens Beck og Lisbeth Eriksen

3. Referat fra møde i lokalt samordningsforum v. Birthe Nielsen
4. TEMA – Hoftenær fraktur (forløbsbeskrivelse for hoftenære frakturer på Kolding
Sygehus, oplæg v. Steen Schmidt og Dorthe Maagaard. Forløbsbeskrivelsen for
hoftenære frakturer i kommunerne – hvad er implementeret/barrierer: Korte oplæg v.
kommunerepræsentater)
5. TEMA – Folkesygdomsstrategien, apopleksi oplæg v. Birthe Nielsen
6. Afrapportering til LSF d. 18. marts v. Anne-Mette Dalgaard (Aktuel status på kapacitet
på SLB og i kommunerne)
7. Eventuelt
8. Nyt møde: Tirsdag d. 18. maj 2010 (Tema Ryg v. overlæge Claus Manniche)

Velkommen til Helle Mousing, ledende terapeut, Rehabiliteringsafdelingen, Kolding kommune.
Der er forslag om, at oplægsholdere ved møderne sender noter til referent for at gøre det nemmere for
referenten – dette vedtages.

Ad 1 – Godkendelse af referat fra 19.01.10
Pkt. 4 – Audit resultater på genoptræningsplaner: Her konkretiseres det, at genoptræningsplaner
skrevet af læger generelt er dårligere beskrevet kontra en terapeut, da lægen ofte henviser til notater
som ligger i sygehusets journal, dvs. disse følger ikke med genoptræningsplanen, da man ikke kan
vedhæfte noget på en genoptræningsplan som sendes via Medimail.
Pkt. 9 – orienteringsrunde fra arbejdsstederne under Vejle kommune, der skal stå:? i stedet for?
Pkt. 10 – stress incontinens patienter. Området drøftes med gyn./obstr. Afd. Kolding ved Dorthe M.
- Referat herefter godkendt.
Opsamling på ”Den ældre medicinske pt’s genoptræning”, ønskes retningslinjer bredt ud?
Fredericia-Kolding sygehuse: Der arbejdes nu med de terapeutfaglige punkter som er relevante, dvs.
hjemmebesøg og udskrivningskonferencen. Detaljerne finpudses, men projektet er blevet overhalet af
SAMBO.
Vejle sygehus: Tiden er forpasset.
Billund kommune: Vi gør det næsten i forvejen – det er ikke beskrevet, det vi gør, men det vil vi søge i
kommende retningslinjer.
Fredericia kommune: Retningslinjerne fungerer godt i praksis.
Rapporten er udsendt til inspiration til alle kommuner og relevante sygehusafdelinger. Vi lader det
være der, og gør ikke yderligere.
Ad 2 – Auditrapport på genoptræningsplaner
Allan Nasser, projektkoordinator for Sundhedsområdet, Afdelingen for Kommunesamarbejde i
regionen gennemgår auditten på genoptræningsplaner. (Er vedhæftet referatet. Denne rapport er den
rå tekstudgave til orientering og at den endelige rapport som tilgår Sundhedskoordinationsudvalget
kommer i en layoutet pdf-version senere).
Ad 3 – Referat fra lokalt samordningsforum
Orientering fra Birthe Nielsen
Vedr. revidering af sundhedsaftaler: Det er en proces – alt hvad vi kan få med i grundaftalen søges
lagt ind. Måske er vi nødt til at have en specifik aftale for hjemmebesøg, som ligger lokalt, men det er
et af de områder, der arbejdes med.
Processen for revidering af sundhedsaftaler aftales næste møde – skal revideres inden 1. sept. 2010.
Det 1. udkast kommer på DAK midt i marts, omkring 1. april/maj udsendes høringsudkast til
høringsparter..
Dorthe Maagaard: Følgegruppen har kikket på grundaftalerne – men, høringsparten er de lokale
samordningsfora, så derfor vil det være en god idé, at næste møde udelukkende handler om udkast af
sundhedsaftalerne, da høringssvaret skal ligge inden sommerferien.
Vedr. IT strategien: Genoptræningsplaner skal sendes i Medcom standard - 3 kommuner kan modtage
GOP'er i Medcom standard, dvs. Middelfart, Fredericia og Billund er klar.
Derudover arbejdes der fra Sygehus Lillebælt på, at kunne kommunikere elektronisk med
sundhedsplejen imellem kommuner (Kolding) og sygehusene.
Vedr. forløbsplaner: Der er livlig forløbsplanskorrespondance/kontakt: 45 % af forløbsplaner, der bliver
sendt elektronisk bliver fulgt op telefonisk!
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Alle involverede parter er inviteret med til ICF temadag, bl.a. for at få funktionsevnebeskrivelsen lagt
ind i rammer. Den 1. dag er afholdt og den sidste temadag er d. 23. marts. Der har været stor
interesse i ICF temadagen.
Sygehusene har få oplysninger fra kommunerne omkring ”funktionsniveau før indlæggelse” – dette
sidder der en arbejdsgruppe og arbejder med samtidig med at der arbejdes på, at kommunerne kan
sende disse data ind til sygehusene. (Oplysningerne ligger i kommunernes plejesystem til internt brug,
det skal ”bare” kunne sendes ind til sygehusene).
Modsat bliver der ikke sendt udskrivningsrapporter på alle patientforløb.
Vedr. ønsker til grundaftalen: Et ønske omkring hjælpemidler - midlertidige hjælpemidler generelt 3
måneders udlån fra sygehusene samt fælles forståelse af Hjælpemiddelcirkulæret.
Vedr. underudvalg for sundhedsfremme og forebyggelse: Der kommer der et nyt underudvalg, der
bl.a. forvendtes at skulle arbejde med patientforløbsprogrammer.
Ad 4 – TEMA – Hoftenær fraktur ved Dorthe Maagaard
Forløbsbeskrivelse hoftenær frakturer. Følgegruppen for genoptræning sidder og kikker på dette også.
På denne gruppes forrige møde blev det besluttet, at sende spørgeskemaer rundt, dog viste det sig, at
Tonni Jæger & Hanne K….. nu er ude at spørge om de samme ting i regionen – så spørgeskemaerne
blev droppet.
Historik: Kommunalreformen og tiden derefter, DAK gav opgaven at lave 10 forløbsbeskrivelser til at
støtte underdelingen – hoftenærfraktur, apopleksi, cold, hjerte m.fl. De 2 første blev godkendt, herefter
blev arbejdet sat i bero.
Så længe DAK ikke har godkendt andet end apopleksi eller hofte, så kan gruppen ikke kan komme
videre. Følgegruppen har flere retningslinjer på beddingen – men, de forsøger på sygehusniveau at
trække nogle fælles linjer, selvom sygehusene er meget forskellige.
Anne-Mette Dalgaard gennemgår skemaet.
”Indlæggelsesdelen”: Det ser godt ud, men der kan godt kikkes på ergoterapeutområdet.
”Overgang fra sygehus til kommunerne”: Snak om Serviceloven og genoptræning efter denne.
Kommunerne ønsker GOP'er på denne patientkategori, men det vil forrykke balancen mellem antallet
af specialiserede og almene genoptræningsplaner. Det vedtages, at man må tage dialogen, når
problemet opstår. Ellers et generelt fint niveau på de kommuner, som har givet tilbagemelding.
”Kommunal genoptræning”: Gennemgås & kommenteres.
Generel drøftelse omkring de forskellige test, som bruges på henholdsvis sygehusene og ude i
kommunerne.
Det er et ønske fra kommunernes side af, at resultater fra tests skrives i genoptræningsplanerne, så
kommunerne kan se hvad der er brugt på sygehusene – for at kommunerne herefter har mulighed for
at følge op m. lignende test i kommunalt regi.
Anne-Mette Dalgaard retter oversigterne til, disse sendes ud sammen m. referatet som vedhæftet fil.
Dog mangles den lægelige kommentar og derfor besluttes det, at sætte punktet på til næste møde,
hvor Steen Schmidt bliver bedt om at kommenterer punktet, evt. komme med nogle anbefalinger.
Ad 5 – TEMA – Folkesygdomsstrategien Apopleksi ved Lisbeth Eriksen ell. Jens Bech (?)
Vejle Sygehus: Folkesygdomsstrategien – fokusområder, bl.a. apopleksi, KOL, hjerte, hofte og
brystkræft.
Apopleksiområdet er blevet fremlagt for praksiskonsulenter og kommunerne med fokus på det
tværsektorielle forløb. Der skal være et beskrevet tilbud til apopleksipatienter/TCI patienter.
Lokalt samordningsforum har besluttet, at der lige nu ikke er behov for et struktureret
rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter, fordi de i forvejen får et godt genoptræningstilbud på
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sygehuse og i kommuner. Rehabiliterings/patientforløb er ikke synlig, hvorfor beskrivelse skal
udarbejdes..
Man kan synliggøre det bl.a. ved at lægge forløbene ind på ”Vis Info” - genoptræningsforløb på
Apopleksi ligger tilgængeligt på ”Vis Info” for de kommuner der har et forløb.
Vedr. TCI patienter: Praktiserende læger syntes, at det var en opgave for dem i samarbejde med
neurologisk afd. at udarbejde patientforløb inkl. sundhedsfremmende indsats..
Ad 6 – Afrapportering til LSF d. 18. marts 2010
Anne-Mette Dalgaard og Birthe Nielsen skal give en afrapportering d. 18. marts.
Indholdet vil være kapacitet, antallet af genoptræningsplaner samt den udfordring det er at følge med!
I øjeblikket er ventetiden som følger
Billund kommune: 2 uger
Middelfart kommune: 1-6 uger
Fredericia kommune: 1-4 uger
Vejle kommune: 2 uger
Kolding kommune: 1-6 uger
Vejen kommune: Uoplyst (manglende repræsentant)
Der vil blive fortalt om audit, hjælpemiddelområdet er på under eventuelt.
Derudover vil der blive fortalt om, at der er systematisk gennemgået hoftenære frakturer, at
ICF'dagene har haft umådelig stor tilslutning samt give en orientering om fritvalgsborgere.
Ad 7 – Eventuelt
Birthe Nielsen vedr. kørsel: Transportordning til sygehuset – hvad gør vi? Sygehusene kan ikke få
patienterne hurtigt nok ind til specialiseret genoptræning efter de kørselsordninger der er i de enkelte
kommuner – feks. ved afbud.
Dorthe Maagaard: Terapiafdelingen Fredericia & Kolding sygehuse vil gerne ud af den kørselsaftale,
der lige nu foregår, dvs. patienterne skal fremover selv kontakte kommunen for at få kørsel ind til
specialiseret genoptræning.
Snak omkring de forhold de enkelte kommuner har hos kørselsleverandørerne –
Tiden er overskredet – og emnet sættes på som punkt til næste møde.
Ad 8 – Nyt møde
Tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 13.00 – 15.00 på Kolding Sygehus.

Dorthe Maagaard/Celia Riis Skarsø
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