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Tidspunkt:
Sted:

4. december 2018 kl. 13.00-15.00
Mødelokale Lillebælt, Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Deltagere:

Deirdre Maguire Toft (Medformand), Chefterapeut, Sygehus Lillebælt
Kirsten Jones, Chefterapeut, Sygehus Lillebælt
Kim Ingwersen, forskningsansvarlig terapeut, Sygehus Lillebælt
Ellen Pedersen, Ledende terapeut, Fredericia Kommune
Aswine Rasmussen, Ledende terapeut, Vejen Kommune
Mette Brinch Hansen, Planlægningskonsulent, Sygehus Lillebælt (ref.)
Vivi Ovesen, Teamleder for trænede terapeuter, Middelfart Kommune
Heidi Amstrup Olesen (Medformand), Sundhed og Træning, Kolding Kommune

Afbud:

Line Kirkeby, Praktiserende læge og praksiskonsulent
Martha Michaelsen, Teamleder, Billund Kommune
Jens Beck, Leder af Genoptræning og rehabilitering, Vejle Kommune

Dagsorden
Orientering: Heidi overtager repræsentantskabet for Lise.
1. Tværsektoriel forskning v. Deirdre
Kommunerne kunne godt se sig selv bidrage med patienter og terapeuter til tværsektorielle
forskning. Men det er ikke alle kommuner, som har udviklingsterapeuter i kommunen.
Middelfart kommune har:
Fysioterapeut: Dorte Hinke Dorte.hinke@middelfart.dk
Ergoterapeut: Stine Hasseltoft Hansen Stine.hasseltoft.hansen@midddelfart.dk
Fredericia kommune har:
Trine Knudsen
trine.knudsen@fredericia.dk
Asger Jacobsen asger.jacobsen@fredericia.dk

Det blev drøftet, hvorvidt målgruppen skulle være sårbare patienter, såsom medicinske og
hoftepatienter, hvor der er fokus på funktionsevne og egenomsorg.
Kim Ingwarsen påpegede, at terapeuterne ofte er finansieret af fondsmidler, men det at
terapeuterne bruge få timer i samarbejde med sygehuset om den tværsektorielle forskning vil
give noget. På nuværende tidspunkt har SLB et phd-projekt om hoftealoplastik, hvor de
samarbejder med de syv største kommuner.
Kommunerne gjorde opmærksom på, at transport og økonomiske perspektiv er vigtig for dem.
Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af udviklingsterapeuterne, Aswine og
Heidi deltager som ledelses repræsentanter fra Implementeringsgruppen. Arbejdsgruppen
mødes forud for næste implementeringsgruppemøde i starten af marts. Gruppen indkaldes i
det nye år, dagsorden er at møde hinanden og udveksler ideer og muligheder, gruppen
melder tilbage til implementeringsgruppemødet i marts.
LKT-projektet blev drøftet. Projektet omfatter tværsektorielt samarbejde med styrke træning,
hvor gappet mellem sektorovergangene mindskes - inspireret af DUA-team. For sårbare
borgere er lang tid at vente 7 dage. Ligeledes blev CPF og ADL test diskuteret i forhold til
breddegraden i de to tests. Demente borgere indgår ikke i dette projekt.
Projektet ”Kom trygt hjem” har vist sig at have effekt på antallet af genindlæggelser.
Resultaterne viste, at projektgruppen havde 5 akutte genindlæggelse mod 14 akutte
genindlæggelser i kontrolgruppen. Interventionen bestod blandt andet i, at de akutte
sygeplejersker laver TOKS målinger, foruden at patienten skal ud af senge dagligt.
Kontrolgruppe: Vejle og Middelfart. Projektgruppe: Fredericia og Kolding.

2. Gennemgang af gruppens aftalepunkter i sundhedsaftalen 2015-18 inden årsskiftet.
1) En indgang pr. henvisning: oplever, at det fungerer.
2) Fælles arbejdsgang på kontanthjælpsområde: hvem kører med det? Er det overhovedet
implementeringsgruppens arbejdsområde?
3) Tværgående rehabilitering indsatser styrkes med fælles samlet plan om rehabilitering:
Ligger pt. ved følgegruppen. Måling af effekt er svært. Ligeledes er der behov for et fælles
sprog om rehabilitering - mange tænker fysisk, men rehabilitering er mere end det.
4) Afdække udfordringer ved psykiatriske patienter: Middelfart kommune får enkelte
genoptræningsplaner, hvorefter de ringer og hører nærmere med niveau mv. I hele 2018
har Middelfart fået 8-9 stykker. Udfordringen er, at skære opgaven til.
Genoptræningsplaner fra psykiatrien handler oftest om den psykiske sygdom.
Terapeuterne i kommunen laver ikke kropsafgrænsninger, men kan hjælpe med, hvilke
øvelser de kan lave. Nogle gange kan borgeren også være så psykisk dårlig, at træning
slet ikke er en mulighed.

Heidi omtalte et sparrings miljø, hvor fagpersonerne sammen med en psykolog kan
drøfte, hvad man møder i arbejdet med denne gruppe borgere.
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Følgegruppen i regionen skal drøfte strukturen – er det de rigtige patienter? og får de
genoptræningsplaner.? Lone Katballe fra psykiatrien i Middelfart inviteres til næste møde,
hvor det dette punkt drøftes, efterfulgt af en tilbagemelding til SOF.

Tidligere har overlæge Lars fra Kolding deltaget i implementeringsgruppe møderne, dog
står det ikke nævnt i referatet. Drøftede implementering af kliniske retningslinjer – træning
i stedet for operation. Det var om skulder impingement.

Generelt har gruppen berørt de forskellige punkter gennem året og der er afrapporteret til SOF

3. Genoptræningsplaner for skulder impingement v. Vivi
Antallet af genoptræningsplaner er steget voldsomt igen, hvilket kalder på en drøftelse af
procedure.
I september var der 11 ud af 26 borgere med skulder impingement. Sundhedshuset havde
fået 8 genoptræningsplaner tilsendt den 4 december fra Kolding, som er garantiklinik for
skulder.
Heidi har hørt fra læge på SLB, at der har været snak om Skulder-skole. Problematikken
består i, at de praktiserende læger henviser til ortopædkirurgisk ambulatoriet inden borger har
trænet på klinik.
Den korrekte rækkefølge på forløbet er: egen læge, fysioterapi på klinik. Såfremt det ikke
virker skal borgeren kontakte egen læge igen, som kan henvise til sygehuset.
Skal der oprettes en skulder skole? Nogle borgere har brug for viden, hvorefter de kan klare
sig selv. Andre har brug for en indsats.
Ligeledes blev opstart inden for 7 kalender dage diskuteret. Såfremt lægen skriver: opstart
aftales efter aftale med kommunen. Så kræver det ikke opstart inden for 7 dage.

Dette drøftes med praksiskonsulent Line, Bente Trier og en skulderlæge fra Vejle, således der
kommer opmærksomhed på den korrekte rækkefølge.
Deirdre drøfter det med Bente Trier og ledende overlæge Anders Jordy.
Kirsten spørger Tine, om der skal inviteres flere med til mødet 26/2. fysioterapeut, kiropraktor
og læge kollegaer. Det foregår i Vejle. Skal man gøre noget lignende i Kolding?

4. Genoptræningsplaner ved udskrivelsen fra ambulatorie v. Vivi
Det er en udfordring at overholde opstart af borgere indenfor 7 kalenderdage, hvis
genoptræningsplanen ikke sendes samme dag eller dagen efter, at patienten/borgeren
udskrives.
Genoptræningsplanen følger ikke altid borgeren ud, da der kan gå nogle dage. Det gælder
især Ortopædkirurgisk ambulatorie og Rygcenteret. Umiddelbart er det ikke en udfordring i
forhold til terapeuterne på sygehusene. Borgerplatformen er klar, og udbudsmateriale er klar i
december, hvorfor de privatpraktiserende skal informeres i januar.
Bente Trier har sendt en mail, som en form for vejviser i forhold til sekretærernes arbejde med
at sende genoptræningsplaner med borgerens udskrivelse. Kunne Rygcenteret gøre det
samme?
Frit valg: Står korrekt på SLB’s genoptræningsplaner. Kommunen skal oplyse om frit valg.
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Datering i træningsplanerne: datering drøftes på et højere niveau.
Følgegruppen tager problematikken op med MEDCOM vedrørende, hvornår er korrekt opstart
når der står 14 dage eller tre uger.
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