Fredericia den 28. nov. 2011

Referat fra møde i regi af Lokalt samordningsforum for sygehus Lillebælt.
Underudvalg for genoptræning
Tidspunkt:
Sted:
Forplejning:
Deltagere:

Tirsdag den 6. december 2011, kl. 13.00-15.00
Vejle sygehus, Administrationens mødelokale 1
Husk der er Let frokost og kaffe/the.

Sygehus Lillebælt:
Ledende terapeut Dorthe Maagaard FKS. Afd. fysioterapeut Kirsten Jones VGS. Overlæge Henrik Hey,
Medicinsk afdeling VGS. Overlæge Steen Schmidt KS. Praksis konsulent Anette Skadborg ortopæd kir. afd.
Vejle sygehus. Jette Nissen Fredericia Sygehus, Oversygeplejerske Birthe Nielsen, planlægningsafdelingen
SLB.
Kolding Kommune:
Vejle Kommune:
Middelfart Kommune:
Billund Kommune:
Vejen Kommune:
Haderslev Kommune:
Fredericia Kommune:

Ledende terapeut Helle Mousing
Leder af genoptræning Jens Beck.
Teamleder: Vivi Ovesen (kom ca. 13.30).
Teamleder Martha Michaelsen.
Ledende terapeut Aswine Rasmussen
Afdelings leder for genoptræning Jasper Juhl Holm.
Souschef i Rehabiliteringsafdelingen Anne-Mette Dalgaard.

Afbud: Husk at melde afbud, hvis du er forhindret anne-mette.dalgaard@fredericia.dk

Referent: Helle Mousing, ordstyrer: Anne-Mette/Kirsten Jones
Referat fra mødet
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Godkendelse af referat fra d. 6. september 2011.
Møder 2012 – Forslag godkendt - at de 4 møder udvides med ½ time.
Fremover bliver møder fra kl. 13-15.30, Vi bliver booket i kalenderen med hensyn til tidspunkter.
Kort status på året der er gået i Underudvalget for genoptræning, (årsstatus til SKU,
senest 19.1. 2012) v/Kirsten og Anne-Mette
Anne Mette gennemgik bilag ’Handleplan’. Årsrapport udarbejdes af Anne Mette og Kirsten (via
udsendt skema).Tilfredshed med afviklingen af møderne.
Pkt. til dialog fra Middelfart kommune. Stigende antal borgere henvender sig til
Sundhedsafdelingen uden en genoptræningsplan og terapeuterne (relevant med genoptræning) oplever af
og til at skulle for eftersendt en GOP.
Øvrige kommuner kunne ikke genkende problemstillingen. Da Vivi ikke var tilstede under drøftelsen
kunne vi ikke behandle punktet yderligere. OK at kontakte sygehuset, for at høre om der er taget stilling
til behov for genoptræning. Vivi afgør om punktet skal tages op igen.
Status - Snitflade katalog v/Helle Mousing
Det gamle bilag med arbejdsdeling (krydser) kommer med som bilag. Yderligere bliver drøftet i
følgegruppen på torsdag. Orienteringen taget til efterretning.
Opsamling på punkter fra sidste møde (30 min)
A.
Apopleksiforløb på tværs af sektorer:
•
Status på Senhjerneskadepuljer til Kommunerne.
Der er i hovedtræk søgt til koordinering og kompetenceløft
•
Harmonisering SLB, noget nyt?
De patienter der tidligere fik genoptræning på Give sygehus, får det nu på Vejle sygehus’
neurologiske afdeling. Der overflyttes patienter til Kolding sygehus til genoptræning.
Alle diagnoser gennemgås med henblik på harmonisering.
•
Hvad er næste skridt til fælles testpakke.
Udsættes til næste møde. Ambitiøst at finde frem til fælles test, da der kan være forskellige
behov, ønske om inddragelse af fagligt input. De test der er i spil er SFT 3.45, TUG, FIM, FAM.
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B.

C.

D.

E.
F.

7.

Endvidere skal vi diskutere hvad det er vi skal bruge de fælles test til (måle det der giver mening
og ikke give mening til det målbare)
•
Ønske om 2 tværsektorielle kompetenceudviklingsdage i 2012 på neurologisk
område med fx Hammel.
Nu afprøves tværsektoriel undervisning indenfor skulderområdet, lokalt i Kolding. Godt at få
fokus på, at udveksle og afstemme gensidige forventninger.
Vil være nemmere at tilrettelægge fælles kompetenceudviklingsdag end deltagelse i erfagrupper
for regionens terapeuter.
Forslag om en fælles dag, med mulighed for erfaringsudveksling. Arbejdsgruppe: Torben
Kjær(KS), Kirsten Madsen (VS) og Gitte Tørring (KK, Betina V Olesen (MK). Kirsten er
tovholder på arbejdet.
Dataoversigt på genoptræningsydelser (specialiserer/almen) og stationære ydelser.
SLB stiller fremover statistikker til rådighed (vedhæftet, husk feedback) v/Birthe
Vil gerne lave disse fortløbende, vil gerne til gengæld have ventetidsoplysninger fra kommunerne.
Ønskes 4 gang årligt med udsendelse så man kan gennemgå dem inden møderne i underudvalget.
Ventetidsoplysninger fordrer en ensartet praksis (sættes på næste møde). Inden næste møde, melder
alle kommuner tilbage til ANNE-METTE, hvilken registreringspraksis man har vedrørende
ventetider.
På næste møde orienteres om arbejdet med ens kodning i regionen v/Dorthe Maagaard.
Prognose over aktivitet på
genoptræningsområdet viser stigning på indlagte herunder ændringen, at flere patienter screenes i
relation til Akut Afdelingen. Tilsvarende stigende udgifter på specialiseret genoptræning, ændringer
i koder, fx specialiserede patientskoler (diabetes-skoler).
Diabetes skoler tæller ikke med som specialiseret genoptræning (da der ikke gives fysioterapi
ydelser). På Vejle sygehus er der et oteoporose hold – træningsdelen bør ifølge snitfladekataloget
foregå i kommunerne.
Opsamling på træning og organisering på børneområdet.
OBS henvendelse til Vejen Kommune er via tlf. 79 96 64 60 eller SUNDHED@vejenkom.dk
Møde mellem børneafdelingen og fire kommuner. Der nedsættes arbejdsgruppe der ser nærmere på
forløb mellem sygehus og kommuner for børn med kroniske problemstillinger. Orientering om tiltag
i de enkelte kommuner i forhold til børn med CP.
Revurdering SFT 2.45 contra TUG ved hoftenære fractur. (NIP indikatorer)
Udsættes til næste møde under testpunktet.
Specialiseret genoptræning og tæt lægelig opfølgning, hvordan ser det ud?
Fremgår af notat hvor patienten er drøftet med læge. Lægen ser ikke nødvendigvis altid patienten.
Overvejelser om der skal laves en audit omkring, tæt lægelig opfølgning’. Vi drøfter stemning for
dette op ved første møde i 2012.

Korte 5 min. oplæg fra SLB og Kommunerne: fx Udvikling, kapacitet,
udviklingstiltag, ros/ris
•
Sygehus Lillebælt: Akkrediteringen har fyldt meget. Ros til det flotte resultat. Nu er
alle tiltag beskrevne som retningslinjer – kan ses via hjemmeside, (gå ind under infonet - ekstern).
•
Vejen kommune modtager to specialiserede genoptræningsplaner på hjerteklap (fra
Odense og sygehus Lillebælt). Kirsten Jones følger op
Modtager status fra Kolding sygehus hjerterehabilitering i form af ’almen genoptræning’.
Oplever at der ikke altid nævnes alle relevante forhold vedrørende genoptræninger. Har kontaktet
læge, der virkede uforstående.
•
Middelfart: nu nede på ventetider 0-2 uger. Ser et voldsomt fald i
genoptræningsplaner indenfor ortopædkirurgiske område. Får kontakt fra borgere der efterspørger
genoptræning og har vanskeligheder med at få en genoptræningsplan. Vi aftalte at det er nødvendigt
at kontakte henvisende afdeling om det er dokumenteret at pt. selv klarer genoptræningen. I så fald
må pt. henvises til praktiserende fysioterapeut via egen læge.
•
Kolding kommune: Størsteparten af borgere indenfor 0-3 uger, enkelte op til 5 uger.
Opfordring til de rigtige telefonnumre på genoptræningsplaner. Der bygges sundhedscenter ved
Kolding sygehus indflytning 2014.
•
Vejle kommune ventetid 0-2 uger. Forventer stigning i almene GOP i 2011. Bygger
nyt sundheds hus – flytter ind januar 2014. Ligger ved DGI huset.
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•

•

Haderslev: Har 0-5 ugers ventetid. Har fået ekstra mange genoptræningsplaner i
november (163 mod 110) har fået økonomi til midlertidige stillinger.
Har fået udendørs genoptræningsfaciliteter. anvendes flittigt (nogle få udenfor åbningstid). Der
holdes møde i Haderslev det kommende år.
Fredericia kommune: Har i øjeblikket 0 – 3 ugers ventetid, svarende til sidste vinter
ses ekstra mange GOP i øjeblikket. Skal i 2012 spare sv. til 1 stilling, men alle timer er ikke på
terapeuter.
Har pr. 1.12 gennemført organisationsændring, så teamet som gennemfører forebyggende
hjemmebesøg, seniorkurser, Stanford kurser hører under GenoptræningsCentret, hvilket forventes at
give endnu mere sammenhængende forløb for kroniker.

8.

Hjemmeside - http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm260918 v/Birthe
Ros til siden – opfordring til at lave som foretrukken!

9.

Kort status fra Underudvalg for Hjælpemidler v/Birthe
Link sendes ud med referatet. Fremadrettet kommer disse på hjemmesiden.

10.

Kort status fra Underudvalg for Sundhedsfremme og forebyggelse v/Birthe
Link sendes ud med referatet. Fremadrettet kommer disse på hjemmesiden.

11.

Punkter til kommende møder;

Forløbsbeskrivelser Amputation.
Tværsektorielle tests, hvor det giver mening.
12.

Evt.
Referater lægges fremadrettet ud på hjemmesiden efter 14 dage. Så har man kommentarer skal
man komme med disse inden for 10 dage, når referatet sendes ud.
Næste møde 6. marts på Kolding Sygehus, OBS kl. 13.00-15.30.

13.

Kirsten Jones
Næstformand

Anne-Mette Dalgaard
Formand
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