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Kommissorium for Faglig arbejdsgruppe for forløbsprogram for 
Hjertesygdom med fokus på rehabilitering i Vestklyngen, Region 
Midtjylland 

Baggrund:  
Forløbsprogram for Hjertesygdom med fokus på rehabilitering beskriver den samlede 
tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for borgere med hjertesygdom på 
hospitaler, i kommuner og i almen praksis i Region Midtjylland. 

Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den 
sundhedsfaglige indsats, fokus på inddragelse af borgerens egne ressourcer, en fælles 
forståelse for opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle 
involverede parter. Forløbsprogrammet skal kunne benyttes som et arbejdsredskab af 
den enkelte fagperson i kontakten med borgeren. 

Endvidere skal forløbsprogrammet sikre en fælles standard for behandling, kontrol og 
rehabilitering, herunder borgerrettet forebyggelse, af personer med hjertesygdom i 
Region Midtjylland. Programmet er desuden dynamisk, idet det vil blive tilpasset 
ændringer i kliniske retningslinjer, best practice og udvikling på området generelt. 
Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, relevante 
kliniske retningslinjer samt i kronikermodellen og dennes centrale principper. 

Vestklyngens består af: Herning-, Holstebro-, Ikast-Brande-, Lemvig-, Ringkøbing-
Skjern- og Struer kommune, Hospitalsenheden Vest og praktiserende læger.  
 
Organisatorisk placering: Den faglige arbejdsgruppe refererer til 
Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer i Vestklyngen 
 
Formål: At sikre implementering af forløbsprogram for borgere med hjertesygdom i 
Hospitalsenheden Vest, kommunerne og almen praksis i Vestklyngen, således at 
patienten oplever et sammenhængende forløb. 

Anvendelsesområder: Samarbejdspartnerne i Vestklyngen.     

Fremgangsmåde: Den faglige arbejdsgruppes opgave er: 

���� I samarbejde tilrettelægge et så hensigtsmæssigt forløb for patienten som muligt  

� Bidrage til at de faglige kompetencer samlet set anvendes mest hensigtsmæssigt i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløb. 

� Tilrettelægge og etablere kompetenceudviklingsforløb for relevante faggrupper.  

� Sikre at hver sektor opdaterer deres del af forløbsprogrammet 

� Følge indsatsen og effekten af implementering af forløbsprogrammet for 
hjertesygdom.   

� Videreformidle information om processen i forhold til forløbsprogrammet 

� Udarbejde materiale og gøre det tilgængeligt i Sundhedsaftaler e-Dok og på 
Sundhed.dk 

 
 
Sammensætning af den faglige arbejdsgruppe. 

• 1-2 repræsentanter fra hver kommune i Vestklyngen 
• 1 overlæge, Kardiologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest. 
• 1 - 2 sygeplejersker, kardiologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest 
• 1 Terapeut, Hospitalsenheden Vest.  
•  Diætist, Hospitalsenheden Vest  
•  Kommunal diætist 
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•  Praksiskonsulent, læge fra Region  
•  Konsulent for tværsektorielt samarbejde, Kvalitet og Udvikling, 

Hospitalsenheden Vest. 
• Repræsentant for Hjerteforeningen.  
• Andre ad.hoc deltagere 

 
 
Ved forfald er man ansvarlig for at sende en stedfortræder. 
Som deltager i den faglige arbejdsgruppe er man forpligtet til at indhente og 
videregive relevant viden i egen organisation.  
 
Ressourcer i forhold til f.eks. temadage, fælles undervisning, materiale m.m. deles 
mellem parterne. 
  
Formandskab.  
Formandskabet varetages af kommunal repræsentant. 
 
Sekretariatsfunktion: Hospitalsenheden Vest stiller sekretariatsfunktion til rådighed 
i forhold til mødeindkaldelse og referatskrivning 
  
Tidsplan: Den faglige arbejdsgruppe opstarter mødeaktivitet i maj 2016 og 
implementeringen af forløbsprogrammet skal være klar 1/1 -2017.  
 
Reference: 
Sundhedsaftaler Region Midtjylland 
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/ 
 
Forløbsprogram for hjertesygdom.  
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/region-
midtjylland/SysSiteAssets/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/kronisk-
sygdom/hjertesygdom/forlobsprogram-for-hjertesygdom-231115.pdf 
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