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Referat 

1. Status på hjerterehabilitering  

Kort status fra kommunerne og Hjerteklinikken 

 

Referat. 

Ringkøbing- Skjern kommune.  

Der har været en lang periode med et stort hold op til 30 deltagere, 

men nu et hold på det forventelige antal 12 -15 patienter.  

Hjerterehabilitering er flyttet til Lem Hallen. Det har betydet bedre 

rammer for træning, og givet bedre mulighed for graduering af 

træning. Få borgere takker nej til at deltage, men nogle ældre kan være for dårlige til at 

deltage, og tilbydes derfor et andet tilbud.  

 

HEV  

Går fint – har travlt med at få patienterne til startsamtaler, så de bliver klar til træning i 

kommunerne. Der kan være tilfælde med ventetid på cykeltest, men der er konstant 

opmærksomhed på at sikre, at patienterne kommer hurtigt videre.  

Fungerer fint med korrespondancebreve, der er kommet mere struktur ved anvendelse af 

følgende overskrifter:  

 Hjerterehabilitering – slutsamtale 

 Hjerterehabilitering – spørgsmål 

 Hjerterehabilitering – slut før tid 

 

Fys-ergo afventer, hvilken betydning det får, at ICD patienter fremadrettet trænes i 

kommunerne. Vil der være nok til et hold i hospitalsregi.  

 

Ikast-Brande kommune 

75 borgere i 2017. Har ikke tal for 2018, men der har været behov for at oprette ekstra 

hold, så der formodes at antallet er højere. Der er oprettet et "rolatorhold", som træner 

samtidig med det andet hold, og efterfølgende er de sammen i undervisningsseancer. 

Oplever mange borgere er ramt på den psykiske del – afprøver at tilbyde mindfulness.  

Borgere er gode til at skabe netværk og har oprettet egen gruppe. Derudover indgås et 

samarbejde med FCM samfund med fokus på kronikere. 

 

Struer kommune 

67 borgere har deltaget i hjerterehabilitering i både i 2017 og 2018.  

Da mange borgere har andre konkurrerende sygdomme, overvejes at oprette noget 

særligt for de borgere, som er ældre og svækket.  

Dato: 22.januar 2019  

Gunna Estrid Andersen 

Mail: 

gunna.estrid.andersen@vest.rm.dk 

Lokaltlf.: +45 7843 8712 

Mobil: +45 2155 5628 
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Side 2 

 

Holstebro kommune.  

Der er nuværende to hold - har haft en lille nedgang. Et af temaerne for undervisning er 

samliv og seksualitet, hvor en sexolog underviser. Det er svært, at få borgerne til at 

deltage samt invitere de pårørende med.   

Der er ansat en ekstra sygeplejerske med kardiologisk erfaring til hjerterehabilitering 

 

Herning kommune 

Har travlt med fire meget fyldte hold og med en anelse overbelægning. Overvejer om der 

evt. skal oprettes et ekstra hold, men der er en logistisk udfordring i forhold til 

delestillinger på sygeplejerskesiden, der giver nogle begrænsninger. 

Enkelte patienter modtager individuel træning, og deltager efterfølgende i fælles 

undervisning.  

 

Lemvig Kommune.  

Svingende i antallet af deltagere – har fast et hold. Enkelte borgere får individuel 

træning.  

 

2. Tillægsaftale til forløbsprogrammet vedr. ICD patienter  

Klyngestyregruppen i Vestklyngen besluttede i august 2018, at der udarbejdes en 

tillægsaftale til forløbsprogrammet for hjertesygdom gældende for borgere med 

nytilkommet hjertesygdom og med ICD, så disse borgere, hvis det er lægefagligt 

forsvarligt kan træne i kommunalt regi.  

 

En mindre arbejdsgruppe har udarbejdet et udkast til en tillægsaftale omhandlende 

træning af ICD – patienter i kommunalt regi. Tillægsaftalen ønskes drøftet og godkendt 

til mødet.  

 

Med fokus på patientsikkerheden er der skrevet ind i samarbejdsaftalen, at der 

monitoreres på akutte interventioner. Vedhæftet er et udkast til et monitoreringsskema, 

som ønskes kvalificeret til mødet.   

 

Bilag. Udkast til tillægsaftale 

Bilag. Monitoreringsskema 

 

Referat.  

Tillægsaftalen godkendes – der er foretaget enkelte rettelser af stavefejl.  

Der er enighed om, at instruks for behandling af hjertestop til borgere med ICD ikke skal 

fremgå af aftalen. Hjerteklinikken beskriver, hvordan det håndteres og sender det 

efterfølgende til kommunerne, som indarbejder det i egne instrukser.  

 

Der var em drøftelse af formålet med monitorering på akutte interventioner, og om det 

skulle gælde for alle borgere i hjerterehabilitering.   

Der opnås enighed om at gennemføre monitorering af akutte interventioner relateret til 

hjerterehabilitering i kommunalt regi i perioden 1/3 – 31/8 – 2019. Ved at monitere alle 

borgere giver det mulighed for at vurdere om borgere med ICD har færre eller flere 

akutte interventioner i forhold til andre patientgrupper.  

Monitoreringsskemaet er gennemgået og rettet til – se vedhæftede. 



 

 

Side 3 

Der følges op på data til næste møde.  

 

3. Flowchart.  

Gennemgang af flowchart mhp. om der er behov for justeringer. 

 ICD patienter  

 Borger der takker nej  

 Overskrift i korrespondancebreve fra kommune til sygehus. 

 Vejledende tidspunkt for træningsstart.  

 

Bilag. Flowchart 

 

Referat.  

Tillægsaftalen giver ikke anledning til ændring i flowchart – patienter med ICD indgår i 

gruppen af risikopatienter. 

  

I afsnittet "Startsamtale i Hjerteklinikken" er foretaget følgende tilføjelser markeret med 

gult: 

 

Ca. 1 uger: AMI og angina (Nstemi/stemi) 

Ca. 4 uger: Mini By-pass, ICD og TAVI 

 

I afsnittet "Indhold i korrespondancemeddelelse fra kommune til Hjerteklinikken" er 

foretaget følgende tilføjelse markeret med gult 

 

Der oprettes et korrespondancebrev, som sendes til Hjerteklinikken, HEV. 

I kategori og emnefelt noteres følgende overskrift 

 Hjerterehabilitering – slutsamtale 

 Hjerterehabilitering – spørgsmål 

 Hjerterehabilitering – slut før tid 

  

Vedhæftet er tilrettet flowchart.  

 

Borgere, der takker nej til hjerterehabilitering, skal ikke indgå i flowchartet, men kan 

henvises til almen træning via en GOP. Omhandler det sundhedsfremmende og 

forebyggende tilbud som fx diætist sendes en elektronisk henvisning (REF01). 

 

Nuværende sendes både GOP og elektronisk henvisning til hjerterehabilitering. 

Kommunerne har et ønske om, at der kun sendes en GOP, hvor alle oplysninger fremgår. 

Hjerteklinikken afklarer om det kan håndteres, og hvis det er muligt, er opstart 1.marts.   

 

4. Fælles kommunal pjece.  

Kommunerne har gang i udarbejdelsen af en fælles kommunal informationspjece og 

hjerterehabilitering. Hvor langt er den? 

 

Referat. 

Pjecen er klar. Gunna har ansvar for, at den lægges i e-dok.  

Er der opdatering i forhold til tlf.numre sendes det til Inga Bøge, Holstebro kommune.  

 



 

 

Side 4 

5. Undervisning/fælles skolebænk 

Der er planlagt undervisning om håndtering af borgere med ICD til den 20.2.19 kl 13 - 

15.30. 

Før mødet bedes i afklare i egen organisation om der er behov for fælles skolebænk eller 

anden form for undervisning.   

 

Referat. 

Hvordan sikres den faglige kompetence, og er der beskrivelser af, hvilke kompetencer 

der skal være til stede for at varetage hjerterehabilitering.  

 

Der er enighed i gruppen om, at fælles skolebænk ikke er nødvendigt, men det er mere 

undervisning, som er relevant.  

Hjerteforeningen tilbyder undervisning, som også er målrettet patienter og pårørende. 

Det afholdes hver måned og foregår i Center for Sundhed i Holstebro, hvor flere 

kommuner har deltaget. Der tilegnes høj grad af viden fra mange forskellige steder, som 

bl.a. Fagnet fra Hjerteforeningen. 

 

I det kommunale netværk for sundhedspersoner, der varetager hjerterehabilitering tages 

relevante emner op. Der kan overvejes om undervisning skal indgå som en del af 

netværksmødet. Næste gang er 15.marts. Kommunerne undersøger, hvad der ønskes 

undervisning i.  

 

Kompetenceudvikling/undervisning på regionalt plan kan også være en mulighed. 

 

6. Evt. 

Hospitalet spørger til, hvordan ser fremtiden ud? Når borgere med ICD flyttes til træning 

i kommunalt regi, er forventningen, at der er et begrænset antal patienter med 

hjertesvigt og klap tilbage til specialiseret træning i hospitalsregi. Kan der planlægges 

med forløb, hvor undervisningen foregå i kommunalt regi, og den specialiseret træning i 

hospitalsregi, som er tilfældet i andre klynger?  

Der aftales, at hospitalet gerne må kontakte kommunen i de enkelte tilfælde, og lave 

aftaler for evt. deltagelse i undervisning i kommunalt regi. Herning kommune kan være 

udfordret på plads på holdene.  

  

Næste møde afholdes i sept. 2019.  

 

  

 

 

 

 


