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

Tirsdag den 11. september 2012, kl. 13.00-15.30
Sundhedscenter Kildebakken, Haderslev, Varbergvej 11, 6100 Haderslev

Deltagere:
Sygehus Lillebælt:
Ledende terapeut Dorthe Maagaard FKS. Ledende terapeut Kirsten Jones VGS. Overlæge Henrik Hey,
Medicinsk afdeling VGS. Overlæge Steen Schmidt KS. Praksis konsulent Erik Warncke, Oversygeplejerske
Birthe Nielsen, planlægningsafdelingen SLB.
Kolding Kommune:
Kolding Kommune:
Vejle Kommune:
Middelfart Kommune:
Billund Kommune:
Vejen Kommune:
Haderslev Kommune:
Fredericia Kommune:

Helle Nyborg Rasmussen, repræsentant Lokalt samordningsforum SLB
Ledende terapeut Helle Mousing
Leder af genoptræning Jens Beck.
Teamleder: Vivi Ovesen.
Teamleder Martha Michaelsen.
Ledende terapeut Aswine Rasmussen
Afdelings leder for genoptræning Jasper Juhl Holm.
Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard.

Afbud fra ovenstående markeret grå markeret.

Dagsorden
Referent: Kirsten Jones. Ordstyrer: Anne-Mette

Præsentation og rundvisning på Haderslev Sundhedscenter v/Jasper Juhl Holm. Tak til Jasper for en
inspirerende rundvisning.

1.

3.

Temamøde og videndeling på senhjerneskadeområdet v/Kirsten Jones. Der er
rundsendt invitation og datoen er udskudt til den 7.november. Tilmeldingsfristen blev meget kort og er
overskredet, men tilmelding kan stadig nås.
•

•

Ekstra punkter:
Træning til dialysepatienter på Fredericia Sygehus (opfølgning fra sidste møde). En del af
patienterne i dialysebehandling på Fredericia Sygehus, har et behov for motion, og er i dagligdagen
meget bundne af dialysebehandlingen. Personalet på dialyseafdelingen efterspørger et motionstilbud
til patienterne. Derfor spørger Dorthe Maagaard om der fra kommunernes side er interesse for et
motionstilbud til dialysepatienter, når de kommer til behandling på Fredericia Sygehus.
Terapilokalerne på Fredericia Sygehus kan benyttes. Flere modeller drøftes. Der er enighed om at
Dorthe Maagaard arbejder videre med en model, hvor Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik, der
har til huse på Fredericia Sygehus vil kunne tilbyde træningen via en § 151 ordning. Patienterne er
ikke berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Dorthe Maagaard kontakter Lillebælts Fysioterapi og
Træningsklinik med henblik på igangsætning af holdtræning. Efter 6 måneder evalueres i dette regi
hvor mange patienter, der har benyttet tilbuddet.
Jf. Følgegruppen for genoptræning er det er tid at revidere snitfladekataloget, der findes på
visinfosyd; http://www.visinfosyd.dk/wm264423
Ønsker vi fremover at bevare det uddybende snitfladekatalog med vejledende eksempler på
arbejdsdeling (krydser) eller dækker den forkortede udgave af snitfladekataloget behovet.
Der er enighed om, at den lange udgave med vejledende eksempler og krydser kan falde bort.
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4. Kort nyhedsstatus fra SLB og kommunerne, kapacitet, aktuelle ventetid på genoptræning, nye
tiltag.
Kolding Sygehus: Sygehusbyggeriet fylder meget. Terapiafdelingen bliver først involveret i byggeriet i
2013, men der er/bliver logistiske udfordringer. Ingen ventetid. Ingen ventetid til specialiseret
genoptræning.
Middelfart Sygehus er blevet Rygcenter og fra 1. januar 2013 flytter Smerteklinikken til Middelfart
Sygehus (under ledelse af anæstesiologisk afdeling, Vejle).
Fredericia Sygehus lukkes på sigt – specialerne skal flyttes til henholdsvis Kolding og Vejle Sygehus.
Der skal være fokus på, hvordan vi sikrer genoptræning jf. Sundhedsloven for de dårligste
kronikerpatienter, hvis de skal have træning i nærmiljøet.
Vejle Sygehus: Ergoterapien og Fysioterapien er fusioneret pr. 1. september, hvor Kirsten Jones er ansat
som Chefterapeut. Vejle Sygehus arbejder på at styrke profilen som patienternes kræftsygehus og
specialistsygehus. Der skal fortsat være en ortopædkirurgisk afdeling, medicinsk og kardiologisk
afdeling. Der kommer fortsat akutte patienter til Vejle – i Vejle findes uændret et akut visitationsafsnit,
AVA. Der har i foråret været ventetid på specialiseret genoptræning af de dårligste KOL-patienter p.g.a.
lægebemandingen. Dette er nu løst.
Middelfart Kommune: Ventetid: 0 – 2 uger.
Vejle Kommune: Ventetid: 0 – 2 uger Første spadestik til det nye Sundhedshus er taget.
Kolding Kommune: Ventetid: 0 – 2 uger Er i gang med akkreditering i forhold til Den Danske
Kvalitetsmodel. Der skal være internt survey i november 12. Eksternt survey i marts 13.
Terapeuterne er blevet flyttet rundt, så de arbejder i teams.
Kræftpatienter får tilbud om kontakt til sygeplejerske og diætist.
Vejen Kommune: Ventetid: 0 – 2 uger
Haderslev Kommune: Ventetid: Inden for 10 hverdage. Der har været en del drøftelser vedrørende
patienter, hvor kriterierne for almen genoptræning kan diskuteres.
Fredericia Kommune: Ventetid: 0 – 2 uger. Længst muligt i eget liv evalueres i øjeblikket med en
økonomisk vinkel ned over ”Trænende Hjemmehjælp” i samarbejde med DSI.
Der har været en del forespørgsler vedrørende en speciel håndskinne: Kanavel Handske - hvem har
ansvar for bevilling af en særlig handske. Handsken er ikke ordineret som et led i behandlingen fra
sygehuset – så havde det været sygehuset/regionens ansvar. Da handsken anvendes som en del af
genoptræningen af håndpatienter er det ikke regionens/sygehusets ansvar at udlevere skinnen/handsken.
Det er kommunens trænende ergoterapeuter, der vurderer hvilke redskaber, der er behov for i
genoptræningen – og om den bevilges.
Billund Kommune: Martha Michaelsen har sendt kort nyt pr. mail. Der er startet undervisning i
hverdagsrehabilitering i de forskellige hjemmeplejeteams.
De to projektmedarbejdere i hjerneskaderehabiliteringen har dannet overblik over antallet af borgere med
erhvervet senhjerneskade. Ventetid: fra et par dage til 4 uger.

5. Har Kolding sygehus en vedtagen praksis for ikke at henvise patienter med apopleksi til
Neurorehabilitering på Ringe og med hvilken begrundelse? Der er forskel i praksis fra OUH
og Kolding sygehus.
Middelfart Kommune, der modtager apopleksipatienter udskrevet fra såvel Ringe Sygehus som Kolding
Sygehus oplever, at patienter på Ringe Sygehus får tilbud om specialiseret genoptræning. Det tilbydes
ikke for apopleksipatienter udskrevet fra Kolding Sygehus.
Ringe Sygehus udfører neurorehabilitering for patienter udskrevet fra OUH. På Sygehus Lillebælt
foregår den akutte fase på Vejle Sygehus. Genoptræningsfasen kan foregå på Kolding såvel som Vejle
Sygehus – kan afhænge patientens geografi. Kolding Sygehus kan kun henvise til Ringe, hvis der er
ledige pladser, hvad der sjældent er. Ringe og Grindsted har anmodet regionen om at måtte være
rehabiliteringssteder i regionen, hvor Ringe skal dække Fyn og Grindsted Jylland.
Drøftelse af hvorvidt kommunerne bevilger ophold på Vejle Fjord. Der henvises oftest af praktiserende
læge efter at patienten er kommet hjem. Selv om patienten henvises fra praktiserende læge kan
Kommunen give afslag til at finansiere og det er praksis i mange Kommuner, som styrker egne tilbud.
Der er forskellig praksis for bevilling. Enkelte kommuner har haft mange forespørgsler og ansøgninger
vedrørende ophold på Neuroklinikken i Århus. Der gives ofte afslag.
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6. Dialog om forløbsbeskrivelse for amputation:
•
•
•
•

Genoptræningsforløb
sbeskrivelse - Patienter med benamputation lghe 2011-05-02[1].pdf

Den vedhæftede genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med benamputation, der blev udgivet
i 2011 fjernes fra Regionens hjemmeside, da der ikke ønskes forældede informationer.
Generelt følges forløbsbeskrivelsen.
Fra Kolding Sygehus er der god erfaring med at mødes patient, sagsbehandlende terapeut fra
kommune samt bandagist og sygehusterapeut. Mødet finder sted i protesetilpasningsperioden inden
træningen skal fortsætte i kommunalt regi.
Der er få amputationspatienter på Vejle Sygehus. Antallet af amputationspatienter tilknyttet Kolding
Sygehus er større og dækker også patienter, der følges til kontrol.

7. Nyt fra følgegruppe for genoptræning.
Følgegruppen har fået nyt kommissorium. Hvert lokalt samordningsforum skal udpege 2 repræsentanter.
Fra SLB sidder Helle Mousing og Anne-Mette Dalgaard. Fra Sygehus Sønderjylland sidder Jasper Juhl
Holm. Jasper orienterede om, at der er etableret samarbejde mellem Følgegruppen for genoptræning og
Rygcenter Syddanmark vedrørende afklaring om snitfladerne. Dette munder ud i et skrift, der endnu ikke
er afsluttet. Gennemgås i Underudvalget, når det er godkendt i DAK
8. Evt. Ingen punkter.
9. Næste møde 27. november kl. 13.00 – 15.30 i Vejle
Kirsten Jones
Næstformand

Anne-Mette Dalgaard
Formand
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