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Referat af møde i Temagruppen vedr. træning den 30. 
november kl. 13-16 i Regionshuset Viborg, mødelokale F7 
Skottenborg 26, 8800 Viborg 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på oplæg v. Søren Kristensen fra mødet den 7. 
september  
a. Oplæg v. DRG-kontoret 
Oplægget blev drøftet i relation til målsætningen i sundhedsaftalen 
om at aktivitetsniveauet på genoptræningsområdet i kommunerne i 
Region Midtjylland svarer til landsgennemsnittet, og at man såfremt 
der er afvigelser analyserer disse mhp. at vurdere, begrunde og 
eventuelt udjævne forskelle. 
Oplægget fra DRG-kontoret tages med videre til næste møde mellem 
Regionalt Sundhedssamarbejde/DRG-kontoret og Forretningsudvalget 
for Regionsterapeutrådet den 8. december med henblik på 
forklaringer af tallene. Der meldes tilbage til Temagruppen vedr. 
træning på næste møde. 
Oplægget blev sendt ud med dagsordenen.  
 
b. Måling af ventetid 
- Kvantitativ måling af ventetid 
Søren Kristensen holdt oplæg om, hvordan man kan måle ventetid på 
almindelig ambulant genoptræning og specialiseret ambulant 
genoptræning med de data, der findes i Århus Kommune. 
Konklusionen på oplægget var, at det er relativt komplekst at opgøre 
ventetiden. Dette skyldes bl.a. at der er data fra forskellige systemer 
der skal kobles, hvilket ikke er uproblematisk. Med henblik på at 
udvikle en metode for måling af almindelig ambulant genoptræning i 
kommunerne blev det aftalt, at de kommunale klyngerepræsentanter 
i temagruppen skal undersøge, om kommunerne i deres klynge 
registrerer  
- den dag genoptræningsplanen er udarbejdet 
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- den dag genoptræningsplanerne bliver modtaget 
- hvornår genoptræningen går i gang  
Klyngerepræsentanterne melder tilbage til Sara Treldal om dette. 
Søren Kristensens oplæg er vedlagt som bilag.  
 
Med henblik på at udvikle en metode til måling af ventetid for 
specialiseret ambulant genoptræning skal der udpeges nogle 
bestemte diagnosegrupper, der skal ses på. Forretningsudvalget for 
Regionsterapeutrådet, er efterfølgende blevet bedt om at udpege 
diagnosegrupper. Forretningsudvalget for Regionsterapeutrådet har 
anbefalet, at man starter med at se på hjerteområdet. 
 
- Kvalitativ måling af ventetid v. Charlotte Brøndum 
Charlotte Brøndum orienterede om en kvalitativ metode til måling af 
ventetid, der evt. kan bruges som supplement til en kvantitativ 
måling af ventetid. Der tages højde for, hvilke regimer der er tale 
om, så de uger patienter venter med at genoptræne f.eks. af hensyn 
til helingsprocessen trækkes fra. Der tages ligeledes højde for afbud 
fra patientens side. Charlotte Brøndum arbejder videre med metoden 
i samarbejde med Regionalt Sundhedssamarbejde. 
 
Udviklingen af brugbare data til at måle ventetid drøftes igen på 
næste møde i temagruppen.  
 
3. Temagruppens arbejde 
Opgave Deadline 
Revidering af snitfladekataloget 4. kvartal hvert år 

 
Koncept for den gode 
genoptræningsplan 

1. kvartal 2011 
 

Genoptræning versus 
kræftrehabilitering, f.eks. på 
kræftområdet  

2. kvartal 2011 

Børneområdet 3. kvartal 2011 
Elektronisk kommunikation på 
genoptræningsområdet 

4. kvartal 2011 

Genoptræningsforløbsbeskrivelser 2. kvartal 2012 
 
a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. snitfladekataloget v. Lene 
Tinglef Svenstrup 
På sidste møde i Temagruppen vedr. træning blev der nedsat en 
arbejdsgruppe, som skulle forestå revideringen af det vejledende 
snitfladekatalog. Arbejdsgruppen består af Helene Henrichsen,  Eva 
Klose Jensen (Herning Kommune), Peter Seebach, Lene T. Svenstrup 
og Sara Treldal. Ved arbejdsgruppens 1. møde blev snitfladekataloget 
gennemgået, og der kom input fra arbejdsgruppen og deres bagland 
vedrørende områder, der skulle indgå i revideringen. Der har været 
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fokus på ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, børneområdet og 
geriatri. Derudover er der foretaget mindre rettelser i den indledende 
tekst. Lene Tinglef Svenstrup har haft kontakt til de respektive 
lægefaglige specialeråd med henblik på faglig rådgivning vedr. 
revideringen. Ved arbejdsgruppens 2. møde blev tilbagemeldingerne 
fra de lægefaglige specialeråd drøftet og indskrevet i det vejledende 
snitfladekatalog. 
 
Temagruppen godkendte arbejdsgruppens oplæg til et nyt 
snitfladekatalog med et enkelt rettelse om at overskriften ”Aftale 
mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen” slettes, så 
overskriften alene er ”Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og 
specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens § 140” 
 
Der afventes svar fra specialerådet om idrætsklinikpatienter. Når 
svaret er modtaget aftales det i arbejdsgruppen, om der skal ske en 
ændring af snitfladekataloget på dette område, og det endelige 
snitfladekatalog sendes til skriftlig godkendelse i Temagruppen vedr. 
træning. .  
 
b. Koncept for den gode genoptræningsplan 
Arbejdsgruppen vedr. den gode genoptræningsplan blev nedsat på 
sidste møde i temagruppen og består af Mette Bruun, Charlotte 
Brøndum, Susanne Hyldgaard, Lilli Egholm og Lene Tinglef Svenstrup. 
Arbejdsgruppen har første møde den 15. december, og der er 
planlagt 3 møder. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i resultaterne 
fra auditrapporten.  
 
c. Genoptræning versus rehabilitering, f.eks. på kræftområdet 
Det blev aftalt, at Center for Folkesundhed til næste møde i 
Temagruppen vedr. træning kommer med et oplæg om 
begrebsafklaringen vedr. genoptræning versus rehabilitering.  
 
Mht. kræftplan III skal der muligvis arbejdes videre med denne i 
andet regi end Temagruppen vedr. træning. Der laves eventuelt en 
sag til Sundhedsstyregruppen vedr. kræftrehabilitering. Regionalt 
Sundhedssamarbejde melder tilbage til temagruppen om dette på 
næste møde.  
 
d. Børneområdet 
Det blev drøftet, om der skulle ses snævert eller bredt på 
børneområdet. Temagruppen ønsker at se snævert på børneområdet, 
således at fokus er på Sundhedslovens § 140 om genoptræning, men 
ikke på Sundhedslovens § 67 om behandling hos fysioterapeut eller 
Sundhedslovens § 140 a om vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut. Serviceloven og folkeskoleloven omfattes således heller 
ikke. 
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Dog var der kun tale om en indledende drøftelse, og det blev aftalt, 
at en undersøgelse af børneområdet fra Silkeborg Kommune og en 
rapport om børneområdet fra Region Syddanmark sendes med 
dagsordenen ud til næste møde, hvor emnet tages op igen.  
Der blev orienteret om, at der er ved at blive udarbejdet to 
sundhedsaftaler om hjerneskadeområdet, hvoraf den ene omhandler 
børn.  
 
4. Fremlæggelse af audit-rapporten v. Susanne Hyldgaard 
Susanne Hyldgaard fremlagde resultater fra audit-rapporten. 
Oplægget sendes med referatet ud. Auditrapporten sendes til 
klyngerne.  
 
5. Test på tværs v. Mette Bruun 
Notatet ”Implementering af fælles test på tværs af sektorforløb” blev 
eftersendt til Temagruppen op til mødet. Arbejdsgruppen vedr. test 
på tværs har foreslået, at arbejdet med implementeringen af Test på 
tværs forankres i Temagruppen vedr. træning.  
Da der er tale om implementering blev det vurderet, at dette ikke er 
en opgave for Temagruppen vedr. træning men snarere for 
klyngerne. Formandskabet undersøger, om der er en klynge, der er 
interesseret i at opstarte et pilotprojekt vedr. Test på tværs. 
 
6. Praksis ifm. projekter v. Helene Henrichsen 
Når der opstartes projekter på hospitalerne der får konsekvenser for 
kommunerne er det vigtigt, at kommunerne bliver orienteret om 
dette. Kommunerne ønsker så vidt muligt at have mulighed for at 
tage stilling til om de ønsker at være med i et projekt eller ej, især 
når der er tale om større projekter. De økonomiske konsekvenser af 
at være med i et projekt skal så vidt muligt afklares før kommunen 
tager stilling til, om de vil deltage i projektet. Der var dog enighed 
om, at pligten til at orientere kommunen/spørge kommunen om de vil 
deltage i projektet ikke skal stå i vejen for nye forskningstiltag.  
Det blev aftalt, at Regionalt Sundhedssamarbejde sørger for, at 
klyngerne orienteres om ovenstående. 
  
7. Fastlæggelse af fremtidige møder  
De næste møder i Temagruppen vedr. træning bliver: 
Den 31. januar 2011 kl. 13-16 
Den 28. september 2011 kl. 12-15 
 
8. Orientering vedr. problemstillingen om, hvorvidt patienter 
skal have en genoptræningsplan eller henvises til 
praktiserende fysioterapeut 
Formandskabet har valgt at sende et brev til Reumatologisk 
Specialeråd i stedet for at kontakte rygcentret på Regionshospitalet 
Silkeborg for at få hjælp til at definere, hvordan der sondres mellem 
behandling og genoptræning. Formandskabet har valgt at kontakte 
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specialerådet, da man på den måde får hele Region Midtjyllands 
stillingtagen. 
I forbindelse med at formandskabet har set på problemstillingen har 
Sundhedsstyrelsen oplyst, at det ikke er et krav, at der er tale om en 
nyopstået lidelse, for at der kan udstedes en genoptræningsplan. 
 
9. Orientering om privathospitaler, der henviser til 
praktiserende fysioterapeut i stedet for at udstede 
genoptræningsplan 
Der er sendt et brev til privathospitalerne i Region Midtjylland om 
problemstillingen.  
 
10. Eventuelt 
Der blev ikke indmeldt punkter til eventuelt.  
 
Bilag:  

- Oplæg om ventetid v. Søren Kristensen (punkt 2. b) 
- Oplæg om auditrapporten v. Susanne Hyldgaard (punkt 4) 

 
Oversigt over mødedeltagere og afbud: 
Mødedeltagere – Temagruppen vedr. træning 
Funktionsleder for træning Helene Henrichsen, Struer Kommune, 
Sundhedscenter Struer 
Gruppeleder Mette Bruun, Silkeborg Kommune, Genoptræningen  
Konsulent Søren Kristensen, Århus Kommune, Sundhed og omsorg 
Leder af rehabiliteringsenheden Claus Engstrup, Randers Kommune 
Udviklingskonsulent Charlotte Brøndum, Viborg Kommune, 
Sundhedsstaben  
Koordinerende praksiskonsulent for fysioterapi Inger Qvist, Region 
Midtjylland 
Chefsygeplejerske Anne Just, Regionshospitalet Silkeborg, Region 
Midtjylland 
Projekt- og udviklingskonsulent Susanne Hyldgaard, Center for 
Folkesundhed, Region Midtjylland 
Chefterapeut Peter Seebach, Hospitalsenheden Vest, Region 
Midtjylland 
Ledende terapeut Lilli Egholm, Regionshospitalet Viborg, Region 
Midtjylland 
Sundhedsfaglig konsulent Lene Tinglef Svenstrup, Regionalt 
Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland 
Afdelingschef Eva Sejersdal Knudsen, Regionalt 
Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland 
AC-fuldmægtig Sara Treldal, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region 
Midtjylland  
 
Mødedeltagere - Region Midtjyllands DRG-kontor 
AC-fuldmægtig Thomas Kure Jepsen, DRG-kontoret, Region 
Midtjylland 
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AC-fuldmægtigt Sanne Bro Liebe, DRG-kontoret, Region Midtjylland 
 
Afbud 
Afdelingsleder Birgit Munk Hansen, Hedensted Kommune, Træning og 
hjælpemidler  
Sundheds- og omsorgschef Lis Kaastrup, Viborg Kommune 
Praktiserende læge og regional praksiskonsulent Merete Jørck, Region 
Midtjylland (udgår af gruppen, afløses af en anden praksiskonsulent) 
 
 


