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Dagsorden 

1. Status på hjerterehabilitering  

Kort status fra kommunerne og Hjerteklinikken 

 

Referat. 

RKSK:  

Går godt, der er løbende et hold, som bemandes afhængigt af antallet. Der er et godt 

samarbejde med hjerteklinikken. Omkring 145 borgere i 2019 har modtaget 

hjerterehabilitering.  

 

Holstebro: Gode forløb.  

Registrering i HjerteKomMidt udfordrer, da svarmuligheder ikke gør det muligt at 

registrere rygestop korrekt. Ellers god gavn af data, som bruges aktivt i det daglige 

arbejde og i forhold til politikere. Hvem har vi som hjerteborgere i kommunen - 1/3 er på 

arbejdsmarkedet.  

Der kører 3 hold. I 2019 har der været godt 100 borger i hjerterehabilitering.   

 

Ikast-Brande:  

Der er travlt og det har været nødvendigt at skabe ekstra holdplads. Eller går det godt. 

74 borgere i 2019.  

 

Struer:  

Har haft en travl sommer, men et meget stille efterår. Graduerer holdene efter 

træningsintensitet. 50 borgere til hjerterehabilitering i 2019. 

 

Herning.  

Rosende ord til samarbejdet. Jævnt flow – meget varierende hvor mange der kommer, 

men der er 5 faste hold. 231 borgere i hjerterehabilitering i 2019.  

 

Lemvig. 

Pt. et stort hold, der sættes personale ud fra antal. Der er flere som er på 

arbejdsmarkedet, som måske kun træner én gang om ugen. Fra 2018 -2019 er der sket 
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Side 2 

en stigning i antallet af borgere, der er på arbejdsmarkedet. Opgaven er at klæde 

borgerne på til at selv kunne træne.  51 borgere i hjerterehabilitering i 2019.  

 

Hjerteklinikken:  

Fungerer fint med samarbejdet og kommunikation via korrespondancebreve. Det var 

rigtigt godt at deltage i erfamøde med kommunerne omkring hjerterehabilitering. 

Gentages én gang årligt.  

Oplever en udfordring med, at epikrisen modtages for sent fra AUH, og derfor kommer 

borgeren for sent til hjerterehabilitering. Der er primært borgere som går direkte hjem 

fra PCI behandling fra AUH – ca. 1. om ugen.  

 

Der er ikke ventetid for den første samtale – men der kan være forhold som fx, holter og 

ecco, som skal være afklaret inden.  

Hjerteklinikken har et ønske om, at der i slutstatus skrives ind om borgeren har forbedret 

sig og om de modtaget diætistvejledning – det skrives ind i flowchart.  

 

Patienter med aorta dissektion – der arbejdes fortsat på en løsning med hensyn til 

træning. Spørgsmål vedr. disse patienter skal gå til AUH.  

 

2. Opfølgning på Masterrapporten fra HjerteKomMidt.  

Til seneste møde blev masterrapporten gennemgået, og på den baggrund blev der 

besluttet at arbejde videre med indikatoren arbejdskapacitet, hvor der i Vestklyngen er 

sket et lille fald fra 75% til 72% og under standarden på 80 %. Derudover skal der 

genereelt være fokus på, at borgerne hurtigt kommer i et rygestoptilbud 

Hvad er status på dette arbejde?  

 

Referat. 

Afventer endelig rapport for 2019.  

Det er sværere at flytte borgere, som i forvejen er rigtig gode fysisk, i arbejdskapacitet. 

De svageste er lettere at flytte.  

Borgerne kommer genereelt for sent i et rygestopforløb. De skal gerne henvises allerede 

under indlæggelsen. Hjerteafdeling har fokus på henvisning til rygestop.   

Flere borgere har fået at vide, at de ikke har fået lov til komme på rygestophold før de 

har afsluttet rehabilitering. Anbefalingen er, at de tilbydes rygestop med det samme, at 

henvisningen modtages. Samtidig er der også en virkelighed, at det er en politisk 

beslutning, hvor mange ressourcer der skal bruges og hvordan og hvem der skal 

prioriteres.  

Mange trapper ned, men stopper ikke helt. Men i forhold til hjerte/kar sygdomme er det 

ikke nok at reducere, da er et rygestop nødvendigt.  

 

 

3. Orientering fra møde i HjerteKomMidt 

Den 16.jan er afholdt informationsmøde i HjerteKomMidt med RKKP angående 

baggrunden for de kommunale indikatorer. Pia giver en orientering på mødet.  

 

Referat.  
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På informationsmødet var en gennemgang af hvordan indikatorerne er valgt ud. Der er 

nogle ønsker til udvikling på indikatorer – fx HADS score, som forventes at blive en del af 

HjerteMidtkom, og derudover noget om livskvalitet og FS 12.  

De kommunale data er vigtige, så det kan anvendes sammen med de regionale data.  

 

Der er forsat en uklar definition af hvordan diæt vejledning skal registreres. Definitionen 

er ikke klar i forløbsprogrammet - ny beskrivelse er på vej.  

 

4. Angst og depressionsscreening 

Klyngestyregruppen behandlede på mødet i november den faglige arbejdsgruppes 

anbefaling om, at angst og depressionsscreening fremadrettet varetages i kommunal 

regi.  

Beslutningen blev, at klyngestyregruppen beder den faglige arbejdsgruppe beskrive helt 

konkret, hvordan den fremtidige arbejdsgang vedr. angst- og depressionsscreening og 

den efterfølgende indsats skal foregå, og begrunder tilrettelæggelsen. Formandsskabet 

har mandat til at godkende oplægget. De praktiserende læger gav udtryk for, at det 

fagligt set giver bedst mening, at screeningen først foregår i rehabiliteringens anden 

fase. 

På mødet skal der udarbejdes et oplæg, som kan sendes til godkendelse ved 

klyngestyregruppens formandskab.  

 

Referat 

Arbejdsgang for screening for angst- og depressions screening i 

hjerterehabiliteringsforløb.  

 

Til angst- og depressions screening anvendes Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS), som er et let anvendeligt, valideret redskab til at evaluere patienters risiko for 

angst og depression. HADS er et screeningsværktøj, og dermed ikke et diagnostisk 

redskab. Egentlig diagnosticering af angst/depression foretages af den almen 

praktiserende læge. 

 

I tilrettelæggelsen af arbejdsgange tages udgangspunkt i De nationale retningslinjer, 

som anbefaler, at der screenes første gang ved opstartssamtalen. Symptomer på angst 

og depression kan udvikle sig over tid, og derfor anbefaler retningslinjerne, at der sker 

en opfølgning ved afslutningen af rehabiliteringsforløbet.1 

 

Angst- og depressions screening foretages ved startsamtale i kommunen. Den enkelte 

kommune beslutter selv om screeningsskemaet sendes ud til borgeren via e. boks eller 

udleveres og udfyldes ved startsamtalen. 

 

Ud fra de tre score-niveauer og den tilhørende handlingsanvisning foretages følgende 

interventioner:   

 

                                           
1 https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/opsporing-af-

hjertepatienter-i-risiko-for-angst-og-depression.pdf 

https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/opsporing-af-hjertepatienter-i-risiko-for-angst-og-depression.pdf
https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/opsporing-af-hjertepatienter-i-risiko-for-angst-og-depression.pdf


 

 

Side 4 

0-7 point: lavt symptomniveau for angst og/eller depression – ingen interventioner. 

Skulle borgeren i løbet af rehabiliteringsforløbet ændre sig, kan der foretage en ny 

screening.  

8-10 point: moderat symptomniveau for angst og/eller depression – der foretages en 

løbende opfølgende i rehabiliteringsforløbet, der kan være behov for at lave en re-

screening. Der kan ud fra en faglig vurdering henvises til egen læge 

 

11-21 point: højt symptomniveau for angst og/eller depression – borgeren sendes til 

egen læge. Fagpersonen kan være behjælpelig med en kontakt.  

 

Den samlet score og intervention dokumenteres.  

HADS score, dato, handling medsendes slutnotatet til hospitalet.  

Der arbejdes på, at HADS score bliver en del af HjerteMidtkom.  

 

 

Implementering:  

Opstart 1. april. 2020 

Kommunal hjerterfaggruppe drøfter arbejdsgangen og udveksler erfaringer. Derudover 

henvises til at inspiration på hjerteforeningens fagnet, hvor video + andet materiale, som  

er tilgængeligt på  https://hjerteforeningen.dk/fagnet/screening-angst-depression/ 

 

Ovenstående skriv sendes til godkendelse ved formandsskabet i klyngestyregruppen.  

Faglig arbejdsgruppe orienteres skriftligt, når dokumentet er godkendt. 

 

5. Revidering af flowchart 

Klyngestyregruppen godkendte på mødet i november, at alle borgere i 

hjerterehabiliteringsforløb fremadrettet modtager rehabilitering i kommunalt regi. Det 

betyder, at der er behov for at revidering af flowchart for henvisninger og arbejdsgange 

til hjerterehabilitering i Vestklyngen. 

 

Referat. 

Se vedhæftede.  

 

6. Videregivelse og opfølgning af oplysninger vedr. rehabiliteringsforløbet. 

Til mødet ønskes en drøftelse af  

 hvem følger op på de problemstillinger/observationer der er blevet gjort under 

rehabiliteringsforløbet i kommunalt regi? 

 Hvordan sikrer vi os at oplysninger om borgeren ikke ”går tabt”, at egen læge 

modtager vigtige oplysninger om borgeren. 

 

Referat. 

Kommunalt har der rejst sig et spørgsmål, om, hvordan bliver angivet problemstillinger 

fra rehabiliteringsforløbet videregivet til egen læge.  

 

Hjerteklinikken oplyser, at epikrisen er en sammensætning af korrespondancebrevet og 

slutsamtalen. Det der handler om, at det hjertemæssige kan følges i epikrisen. 

 

7. Temadag om Hjerterehabilitering i Region Midtjylland: 

https://hjerteforeningen.dk/fagnet/screening-angst-depression/
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DEFACTUM afholder d. 12. maj 2020 temadag for sundhedsfagligt personale, sundheds- 

og udviklingskonsulenter, og ledere i hjerterehabiliteringsforløbene i Region Midtjylland. 

 

Temadagen består af to dele: 

 

Formiddagen: 

Formålet med del 1 er at formidle nyeste viden indenfor hjerterehabiliteringsområdet, 

herunder at formidle foreløbige resultater fra forskningsprojektet: Hjerterehabilitering: 

Fra hospital til kommunalt regi. 

På baggrund af oplæggene lægges op til dialog og betydning for praksis. 

 

Eftermiddagen: 

Formålet med del 2 er at inspirere til at arbejde systematisk med datadrevet 

kvalitetsarbejde i hjerterehabilitering fra medarbejder- og ledelsesperspektiv. Herunder 

at introducere deltagerne til konkrete eksempler på datadrevet kvalitetsarbejde samt 

hvordan der kan arbejdes med egne data fra HjerteKomMidt. 
 

Referat 

Pia sender program – kunne også være relevant for regionale medarbejdere.  

 

8. Evt.  

Referat. 

Nitroglycerin: Mange borgere har fået udleveret en recept, men ikke afprøvet det. Jane 

følger op på det i afdelingen..  

 

Gengangere:  

Et par kommuner har haft nogle enkelte tilfælde, hvor borgere, der inden for det sidste 

halve år har gennemført et rehabiliteringsforløb henvises igen. Spørgsmålet er, om det er 

relevant, at de skal gennemgå et nyt forløb. Der aftales en opmærksomhed omkring det. 

Hvis der ikke er et funktionstab henvises til en afklarende samtale.  

 

 

Der indkaldes til nyt møde Aug./sept. 2020  

 

 

 

 

 

 


