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

Tirsdag den 27. november 2012, kl. 13.00-15.30
Vejle sygehus, Administrationens mødelokale
Let frokost.

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.

Evt. afbud til Anne-Mette anne-mette.dalgaard@fredericia.dk – afbud markeret med kursiv.

Dagsorden
Referent: Aswine - Ordstyrer: Anne-Mette
1.

Kort nyhedsstatus fra SLB og kommunerne: Nye tiltag, kapacitet, ventetid.
Kolding Sygehus:
Ingen ventetid
Dialyseptt. på Fredericia sygehus er adspurgt om træning ifm. dialyse. Ptt. ønsker ikke at gøre brug af et
tilbud om holdtræning. I stedet for er opholdsrum indrettet med træningsredskaber og nye dialyseptt.
bliver instrueret af fys. og støttet af spl. Ptt. med behov herfor får en GOP. Øvrige vil sgh. gerne
informerer hjemkommune om vha. ambulant korrespondance. (OBS! Visitationen i kommunerne skal
informeres herom, så de kan sende relevante korrespondancer videre til rette sted i kommunen!)
Vejle Sygehus:
Ingen ventetid
Krop og kræft: 1. hold er startet i uge 43. Kirsten har uddelt pjecer.
Det forventes at den idrætsmed. funktion på Middelfart sgh. udbygges, her bliver fys/ergo involveret.
Fremover idrætsmed. funktion på Vejle og Middelfart sygehuse.
Proces med at beskrive bedste faglige kvalitet ift. 6 kræftsygdomme.
Kolding Kommune
0-2 ugers ventetid
Skal spare stillinger væk (i form af vikariater som kører indtil udgangen af 2012) I forbindelse hermed
fremover intet tilbud om bassintræning.
Vejle kommune
0-10 dages ventetid
Deltager i hoftealloplastik træningsprojekt sammen med Vejle og Odense sygehuse og kommuner. Går
på at undgå operation vha. enten undervisning eller træning.
Vejen Kommune
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0-2 ugers ventetid
Oplever til tider ringe kvalitet af GOP udarbejdet af ortopædkiruger. Opfordres til at tage kontakt til
lægerne i hvert enkelt tilfælde via tlf. eller mail til sekretariatet
OrtopaedkirurgiskKolding@SLB.Regionsyddanmark.dk . Sekretariatet vil formidle den videre kontakt
til de respektive læger.
Billund
0-2 ugers ventetid
Der arbejdes på en reduktion af ventetiden ved at etablere flere på hold, samt være mindre
imødekommende ift. tider.
Skal finde budgettilpasninger sv. til 800.000 kr. da døgnrehabiliteringen kører med underskud.
Afslutter i næste uge uddannelse af plejepersonale ift. hverdagsrehabilitering, for de teams, der kun har
borgere ude, de teams der både er ude og inde samt inde-teams undervises i løbet af det første 6 mdr. i
2013.
Middelfart Kommune
0-3 ugers ventetid
Nyansættelse pr. 1. januar – pga. sparede udgifter til vederlagsfri fys.
Fredericia Kommune
0-14 dages ventetid
Fordeling almen vs. specialiseret ambulant genoptræning er stabil.
Øgede udgifter til træning under indlæggelse – Kolding sgh. formulerer svar til flere kommuner
desangående.
Har modtaget EU-pris for ”Længst muligt i eget liv” – bl.a. pga. viljen til vidensdeling.
Hverdagsrehabilitering p.t. under ekstern evaluering.

2.

Danske Fysioterapeuters kritik i dagspressen vedr. ventetid i kommunerne (få uger)
– hvordan ser vi på ventetid, hvad leverer sygehuset med patienten og hvordan italesætter vi overlevering
fra sygehus til Kommune.
Underudvalgets holdning er at Brian Errebo med kritikken har bidraget til en unuanceret debat. Moderne
borgere er handlekraftige og bruger ventetiden aktivt; nogle ptt. skal vente på at starte på genoptræning
ihht. regime; det er hensigtsmæssig med en proioritering af ptt. som skal starte hurtigst muligt og ellers
maks. 2 ugers ventetid.
Hvis sygehuset skulle opleve at en patient f.eks. genindlægges pga. manglende genoptræning, ønskes
hvert enkelt tilfælde taget op med kommunen for at sikre læring. Kommunerne ønsker opringning ved
brissement.

3. Hvordan får kommunerne bedst kontakt til ortopædkirurgiske læger på børneområdet (edifact, mails,
opringning virker ikke)
Kontakt til børneortopæder kan ske ved opringning til Kolding sygehus tlf. 76362000, og bede om kalder
7984. Alternativt sendes en mail til afdelingens postkasse
OrtopaedkirurgiskKolding@SLB.Regionsyddanmark.dk
så sørger sekretærerne for at der bliver etableret en kontakt
Skriver man et brev kan det adresseres til:
Sekretær Jytte Hahn, Ortopædkirurgisk afdeling, Børnesektoren
Kolding Sygehus Skovvangen 2- 8, 6000 Kolding
4. Tema: Senhjerneskadeområdet
a. Opsamling på terapeuternes temadag om videndeling på senhjerneskadeområdet.
Stor ros til arrangementet og arbejdsgruppen.
b. Hvad ønsker vi at gå videre med, forventning til videre netværk og samarbejde.
Ønske om at arbejdsgruppen arrangerer en temadag inden sommeren 2013 som opfølgning.
Ideer hertil er: monofaglige workshops, oplægsholder; inddrage flere faggrupper; præsentation
af puljeprojekter. Kirsten tager ros og ønsker med tilbage til arbejdsgruppen.
c. Status fra de igangværende senhjerneskadeprojekter (Forløbsprogram for rehabilitering af
patienter med en senhjerneskade)
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Fredericia: 2 forløbskoordinator er kommet godt i gang med borgerforløb, udvikling og
kompetenceudvikling på tværs af kommunen
Middelfart: 1 forløbskoordinator ansat
Billund: nået langt med at danne sig et overblik over borgere med hjerneskade i kommunen,
stratificering, mhp. at kunne planlægge tilbud. Kompetenceudvikling for plejepersonale sammen
med Vejen
Vejen: Kompetenceudvikling i første omgang for hjerneskadeteamet, derefter for bl.a. terapeuter
som indkaldes ad hoc til teamet. Først senere for plejepersonale.
Kolding: kompetenceløft af personale omkring borgerne på døgnrehabilitering
d. Tanker/nyt vedr. harmonisering af Neurorehabilitering i sygehusregi? (SLB, Grinsted, Ringe)
Der er nedsat en regional arbejdsgruppe. Underudvalg ønsker en opdatering herfra på næste
møde i følgegruppen for genoptræning, hvorfra der kan refereres i Underudvalget.
5. Tema: Kræftrehabilitering (Forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation)
a. Status fra Vejle sygehus og kommunerne
b. Hvordan styrker vi, at borgere med et sundhedsfagligt rehabiliteringsbehov henvises
c. Hvordan tænkes det tværgående samarbejde ind i sygehus regi og i kommunerne
d. Erfaringer med samarbejde med kræftens bekæmpelse og frivillige
Punktet udsættes til næste møde d. 18. marts 2013.

6.

Briefing fra Lokalt samordningsforum, øvrige underudvalg v/Birthe
Nielsen/repræsentanter.
a.
Patientskoler tænkes udflyttet til kommunerne (forsøg SLB, Fredericia og
Middelfart)
Der er initiativer på lokalt niveau, hvor der drøftes anden tilgang på diabetes- og KOL-skole SLB og
Fredericia og Middelfart kommune. KOL skole drøftes i Underudvalg for Sundhedsfremme og
forebyggelse samt i LSF.
Indtil videre er det en lokal drøftelse som kan få indflydelse regionalt, hvis der besluttes konkrete
ændringsforslag.

7.
a.
b.
c.

Briefing fra Følgegruppen for genoptræning
Planlægning af Audit på genoptræningsområdet
Velfærdsteknologi på træningsområdet
Kriterier på rygområdet og samarbejdet med Middelfart sygehus.

Kort orientering om Frikommuneansøgninger på Sundhedsområdet (Vejle og
Fredericia Kommune)
Kort orientering under punkt 1.
8.

Evaluering af årets møder i 2012 – ros, ris
a.
Ønsker til møderne i 2013, nogen som brænder for at overtage
formandsposten☺

9.

Punktet blev ikke behandlet.
10.
Intet.
11.

Evt.

Mødekalender for 2013 rundsendes.
Birthe inviterer elektronisk.

Kirsten Jones
Næstformand

Anne-Mette Dalgaard
Formand
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