
 
INVITATION TIL TEMADAG OM FASE 2  
HJERTEREHABILITERING I KOMMUNERNE 

 

BDO Lounge Tingvej 2, 8800 Viborg, tirsdag d. 24. april 

 

Temadagen afholdes som opfølgning på evaluering af implementering af kommunal fase 2 

hjerterehabilitering - Triple Aim rapport med resultater forventes offentliggjort marts 2018. 

 

Foreløbigt program 

 Kl. 8.30-8.50: Ankomst, kaffe og rundstykker 

 

 Kl. 8.50-9.00: Velkomst ved Dorthe Klith, kontorchef Region Midtjylland og Anders 

Kjærulff, direktør Silkeborg Kommune 

 

 Kl. 9.00-9.55: Præsentation af resultater fra kommunal fase 2 hjerterehabilitering i 2017  

 

 Kl. 9.55-10.45: Præsentation af klyngernes erfarings- og læringspunkter 

Klyngerne får hver 10 minutter til at præsentere gode idéer og succeshistorier fra de enkelte 

klynger. 

 

 Kl. 10.45-11.00: Kort pause 

 

 Kl. 11.00-12.30: Workshops med fokus på metoder, læring og erfaringsudveksling (se 

indhold af workshops nedenfor) 

 

 Kl. 12.30-13.00: Frokost og tak for i dag 

 
Målgruppe 

 Direktører, chefer, ledere og konsulenter i kommuner og regioner, som har interesse i at få en 

afrapportering på de opnåede resultater i forbindelse med fase 2 hjerterehabilitering i 

kommunerne. 

 Fagfolk/klinikere som har interesse dels i afrapporteringen (at se egne og andres resultater) dels 

i at få mulighed for at erfaringsudveksle med andre med samme opgaver. 

 

 

 



 

 

 

FORELØBIGT PROGRAM TEMADAG d. 24. april 2018 
 

Pris: 500,- kr. 

 

Tilmeldingsfrist (bindende):   

22. marts 2018 på:  

http://www.tilmeldmignu.dk/RegionMidt/Tilmeldinger/Temadaghjerterehabilitering24418.aspx.  

Ved under 50 deltagere aflyses temadagen.  

 

Husk også tilmelding til de enkelte workshops: 

1. Tests v/ kommunale og regionale fysioterapeuter 

Kort oplæg omkring træningsfysiologien i forhold til watt maks test. Herefter en gennemgang af de 

foreliggende testprotokoller, for at sikre så ensartet udførelse af testen som muligt. Efterfølgende vil 

der være mulighed for drøftelse af udfordringer ift. testning. 

 

2. Fra indtastning til indikatoropgørelser v/ medarbejdere fra Defactum 

Hvordan indgår en borgers indtastede data i opgørelsen af en indikator? Her følges en borgers 

oplysninger fra indtastning i HjerteKomMidt databasen til opgørelse af en indikator. Workshoppen vil 

være en blanding af introduktion til kvalitetsarbejdets metoder og begreber samt hands-on arbejde 

med data, hvor der opgøres en indikator. Der vil være fokus på, at deltagerne efter workshoppen 

selv kan arbejde med indtastede data. Det er målet, at arbejdet med data fra indtastning til 

indikator vil skabe forståelse for: 

 hvad er en indikator, hvad kan den bruges til i kvalitetsarbejde 

 opgørelse af indikatorer  

 hvordan deltagerne selv kan arbejde med egne data 

 hvordan registrering har betydning for opgørelse af indikatorer 

 

Forudsætning for deltagelse er, at mindst en deltager fra hver kommune har basalt kendskab til 

Excel. 

Sted: Lokale B5, Regionshuset Viborg. Da der er et begrænset antal computere i lokalet, er der et 

max. deltagerantal på 24. 

 

3. Brugerinddragelse i rehabiliteringsforløbet og sektorovergange v/ Mette Spliid Ludvigsen, 

seniorforsker, Regionshospitalet Randers 

Hvordan kan man aktivt inddrage borgeren i sit forløb og hvad skal vi være særligt opmærksomme 

på, når en borger går fra hospitalet til kommunen? Disse spørgsmål behandles i denne hands-on 

workshop om brugerinddragelse i rehabiliteringsforløbet med særlig fokus på sektorovergange. På 

baggrund af små oplæg om begreber og metoder for involvering får deltagerne mulighed for at 

generere konkrete ideer/forslag til konkrete tiltag for brugerinvolvering i overgangsforløb i 

hjerterehabiliteringen. 

   

http://www.tilmeldmignu.dk/RegionMidt/Tilmeldinger/Temadaghjerterehabilitering24418.aspx

