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Side 1 

 

Temagruppen for behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering 

  

 
 
Referat fra møde i temagruppen vedr. behandling, pleje, 

træning og rehabilitering den 26. februar 2015 

 
Deltagere: 

Inger Buhl Foged, Vibeke Staack, Hanne Linnemann, Peter Mikkelsen, 
Grete Bækgaard Thomsen, Lene Lange, Steen Husted, Kirsten 
Rahbæk, Bente Dam, Else Rose Hjortbak, Jens Bejer Damgaard, 
Kirsten Vinther Løgsted, Linda Bonde Kirkegaard, Sara Holm 
Kristensen og Charlotte Jensen. 
 
Afbud: Birgit Thorup, Marianne Jensen, Mette Svarre, Lone Kaae-
Sørensen, Anne Aastrup, Karsten Rejkjær Svendsen, Bodil Esther 
Pedersen og Anders Kjærulff. 
 
 
Referat: 

 
1. Orientering om status for godkendelse af sundhedsaftalen 

og nyt fra Sundhedsstyregruppen 

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsaftalen blev sendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 
31. januar 2015.  
 
Formandskabet orienterer om status for godkendelsen og om nyt fra 
mødet i Sundhedsstyregruppen 6. februar, hvor blandt andet 
akutområdet var temasat. 
 

Referat: 

./. Jens informerede om status for arbejdet med sundhedsaftalen. Se 

vedlagte oplæg. 

 

Sundhedsaftalen er sendt til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. 
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På www.sundhedsaftalen.rm.dk findes relevant materiale om 

sundhedsaftalen. Der findes bl.a. en kommunikationspakke til brug i 

implementeringen, som indeholder en video, informationsslides og 

dialogkort om sundhedsaftalen. 

 

Temagruppen drøftede sammenhængen mellem temagrupper, 

klyngestyregrupper og Sundhedsstyregruppen. Det er en udfordring 

at sikre sammenhængen og koordineringen mellem de forskellige 

fora. 

 

 

2. Nye kommissorier for temagrupperne 

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsstyregruppen har godkendt nye kommissorier for 
temagrupperne.  
 
Referat: 

Sundhedsstyregruppen har godkendt de nye kommissorier.  

 

 
3. Kommunal terapeut i temagruppen 

Indstilling: At det godkendes, at der udpeges en ledende kommunal 
terapeut til temagruppen. 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet har drøftet muligheden for at få udpeget en ledende 
kommunal terapeut til temagruppen for at sikre, at det kommunale 
træningsområde er repræsenteret i temagruppen. 
 
Referat: 

Ledende terapeut Helene Henrichsen, Struer Kommune er udpeget. 

 

 
4. Arbejdsgrupper og udkast til milepælsplan 

Indstilling: At udkast til milepælsplan godkendes. 
 
Sagsfremstilling: 
Der gives en status på gruppernes arbejde. 

 
 Temagruppen drøfter udkast til milepælsplan. 
  
 

Referat: 

Milepælsplanen er en detaljeret arbejdsplan for temagruppen. Det er 

et dynamisk dokument, som tilpasses ved behov. 
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Sekretariatet sørger for at skrive dato på milepælsplanen samt for at 

tilføje hvilken arbejdsgruppe, der arbejder med hvilke 

indsatsområder. 

 

Arbejdsgrupperne skal være opmærksomme på, om der skal ændres i 

milepælsplanen. 

 

Kirsten oplyste, at ledende terapeut Lene Holm fra Holstebro 

Kommune foreslår, at temagruppen begynder at arbejde med 

rehabilitering i 2015 og ikke først i 2016. Der arbejdes allerede lokalt 

med rehabilitering. Hun foreslår endvidere, at der laves en 

kortlægning af åbningstiderne til træning, inden der iværksættes en 

analyse af behovet for at ændre åbningstider.  

 

Sekretariatet sørger for, at nye aftaler/indsatser beskrives i e-dok. 

 

PLO-Midtjylland skal repræsenteres i arbejdsgrupperne vedrørende 

tidlig opsporing og akutområdet. 

 

Temagruppen besluttede, at det vil være relevant at inddrage en 

kommunal terapeut i arbejdsgruppen vedrørende tidlig opsporing. 

 
 
5. Status på implementering af TOBS 

Indstilling: At statusorienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Jf. milepælsplanen skal der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. tidlig 
opsporing. I den forbindelse er det relevant med en status på, hvor 
langt kommunerne er med at implementere TOBS.  
 
Hver klyngerepræsentant giver en status på mødet. 

 

Referat: 

De kommunale klyngerepræsentanter informerede om status for 

implementering af TOBS. 

 

Randersklyngen: Peter informerede om, at de er godt i gang og, at 

der har været afholdt en TOBS-konference for alle kommunerne. 

 

Midtklyngen: Vibeke informerede om, at Silkeborg og Skive er i gang 

med undervisning. Viborg Kommune forventer at starte op i april/maj 

2015.  

 

Aarhusklyngen: Hanne informerede om, at de er i gang med at 

tilrettelægge undervisning. Hanne spurgte til, hvordan de andre 

klynger sikrer, at almen praksis kommer med i arbejdet. Det er 
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vigtigt med information til de praktiserende læger, så de ved, at 

kommunen er begyndt på TOBS. 

 

Horsensklyngen: Inger informerede om, at de er i gang med at 

arbejde med TOBS. 

 

Vestklyngen: Grethe informerede om, at de også er i gang i alle 

kommunerne i Vest – dog forskellige steder i processen. 

 

Alle klynger er således i gang med at arbejde med TOBS, men de er 

forskellige steder i processen. 

 

NB: Det er vigtigt at få registreret fra start, hvem der bliver TOBS’et. 

 

 

6. Ny bekendtgørelse og vejledning om genoptræning 

Indstilling: At oversigten over opmærksomhedspunkter vedrørende 
ny bekendtgørelse og vejledning om genoptræning godkendes. 
 
Sagsfremstilling: 
Arbejdsgruppen vedr. genoptræning har udarbejdet oversigt over 
opmærksomhedspunkter vedrørende den nye bekendtgørelse og 
vejledning om genoptræning. 
 
Det er fremhævet i oversigten, hvor der er sket ændringer, som 
påvirker det tværsektorielle samarbejde. 
 
Det er en udfordring, at den nuværende elektroniske 
genoptræningsplan ikke understøtter den nye bekendtgørelse. 
Ministeriet forventer, at den nye elektroniske genoptræningsplan er 
klar til brug 1/10 2015. Indtil da er der udfordringer i forhold til at 
udfylde genoptræningsplanerne og til at sikre korrekt registrering af 
genoptræningen. Arbejdsgruppen vedr. genoptræning foreslår i den 
forbindelse, at den udarbejder en vejledning til, hvordan 
genoptræningsplanerne udfyldes, og sender informationsmateriale 
om den nye bekendtgørelse ud til kommuner og hospitaler.  
 

Referat: 

Arbejdsgruppen har gennemgået bekendtgørelsen. Den store 

udfordring er, at der mangler it-understøttelse, hvilket vanskeliggør 

implementeringen. Indtil videre er det ”Business as usual”. Dvs. der 

udarbejdes ikke en særlig guide til udfyldelse af genoptræningsplaner 

i Region Midtjylland, og Sundhedsstyrelsens guide implementeres 

heller ikke pt. 

 

Det blev aftalt, at temagruppen informerer 

Sundhedskoordinationsudvalget om status for implementering af 
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bekendtgørelsen. Efterfølgende informeres ministeriet om status på 

implementeringen.  

 

 

7. Godkendelse af udkast til ’Den gode indlæggelse og 

udskrivelse’ til værktøjskassen 

Indstilling: At udkastet godkendes. 
 

Sagsfremstilling: 
Ad hoc arbejdsgruppen vedr. opdatering af dokumenter til 
værktøjskassen har tilrettet lommehåndbogens kapitel 3 og 4 til 
dokument om den gode indlæggelse og udskrivelse. 
 
Arbejdsgruppen har lavet rettelser ud fra princippet om, at dette er et 
overgangsdokument indtil differentieringsværktøj, aftaler på 
akutområdet mv. er udarbejdet. Derfor er kun ændret, hvor 
formuleringer er direkte forkerte og passé.  
 

Værktøjskassen er dynamisk, så dokumenter vil løbende blive tilrettet 
eller udskiftet.  
 

Referat: 

Karsten Svendsen sender sine kommentarer til sekretariatet. 

 

Den nye værktøjskasse lægges i E-dok og på hjemmesiden. 

 

 

8. Orientering om socialt udsatte 

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde i temagruppen præsenterede Else Kayser punktet 
”Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå 
for tidlig død”.  
 
Formandskabet orienterer om status for nedsættelse af 
arbejdsgruppen. 
 
 
Referat: 

Repræsentanterne er ved at blive udpeget. 

 

 

9. Orientering om befordring til diagnostiske undersøgelser 

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
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Ministeriet for sundhed og forebyggelse har sendt brev til Danske 
Regioner og KL om reglerne for befordring til diagnostiske 
undersøgelser. 
 
Referat: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
10. Præsentation af den nye fælles hjemmeside – 

www.sundhedsaftalen.rm.dk  

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Primo februar 2015 lanceredes den nye fælles hjemmeside om 
sundhedsaftalen.  
På mødet præsenteres siden. 
 

Referat: 

Husk at abonnere på nyhedsbrevet. 

 

 

11. Eventuelt 

 

Referat: 

Der blev spurgt til afklaringskataloget. Det er undergruppen vedr. 

hjælpemidler og behandlingsredskaber, som reviderer det. 

 

Mødekalenderen bliver ændret i forhold til efterårets møder. 

 

 
Referent: Charlotte Jensen 


