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Referat 

 

 
1. Status på hjerterehabilitering  

Kort status fra kommunerne og Hjerteklinikken  

 

Referat:  

Ikast-Brande: Går godt. Der har været en periode i sommer, hvor der ikke er kommet 

henvisninger – kommunen har beredskab til at modtage nye borgere, hvilket også 

påvirker afvikling af ferie.  Der er et ønske om af hjerteklinikken giver en melding, hvis 

der er uger, hvor der er lukket ned for startsamtaler. 

 

Holstebro: Kører godt – der er åbnet et 3. hold efter ferien, da der har været et større 

ryk-ind. Ellers godt samarbejde med hospitalet. 

 

Herning. Har ansat egne sygeplejersker i stedet for delestillinger, det giver en større 

fleksibilitet i opgaveløsningen. Nuværende er der fem hold, og samarbejdet med 

hospitalet er godt. 

  

RKSK: Godt samarbejde 

 

Struer: Det fungerer 

 

Lemvig. Oplever også et større ryk ind efter ferien.  

 

Hospital: Der har været langtidssygemeldinger blandt læger, som har betydet, at der har 

været to uger i sommerferieperioden, hvor der ikke er afviklet startsamtaler. 

 

Dato: 26.sept.2019 

Gunna Estrid Andersen 

Mail: 

gunna.estrid.andersen@vest.rm.dk 

Lokaltlf.: +45 7843 8712 

Mobil: +45 2155 5628 
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Der er en opmærksomhed omkring, at nedlukket betyder et uensartet flow til 

kommunerne, og er det ok i forhold til at kommunerne indenfor 4 dage skal være i 

kontakt med borgeren samt indenfor 7 dage skal borgeren have en tid.  

 

Der aftales, at hospitalet i god tid giver besked, hvis der er lignende tilfælde med 

nedlukning for startsamtaler i en kortere periode.   

 

 

2. Tillægsaftale til forløbsprogrammet vedr. ICD patienter  

Tillægsaftale til forløbsprogrammet vedr. ICD patienter trådte i kraft d. 1. marts 2019, 

således at denne gruppe af patienter trænes i kommunalt regi. Til mødet ønskes en 

opfølgning og drøftelse af følgende  

 Opleves der problematikker i kommunerne med denne patientkategori?  

 Der blev afviklet undervisning forud for opstart – har det været tilstrækkeligt?  

 Hvilke konsekvenser har det for holdtræningen på hospitalet.  

 

Til seneste møde var der 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.  

Der blev sammen med referatet til sidste møde medsendt et registreringsskema til 

formålet. Der ønskes en tilbagemelding på denne opgørelse til mødet.  

 

Referat.  

Implementeringen er gået uproblematisk, og der har ikke været tilfælde med akutte 

interventioner. Undervisning forud for opstart gav ro og tro på at opgaven kunne 

håndteres. Samtidig har de kommunale fagpersoner fået større erfaring – kender 

signalerne og tager det i opløbet. 

 

Kommunerne efterspørger kort beskrivelse af sygdomsbilledet før ICD-forløbet samt 

angivelse af EF.  

Med hensyn til EF besluttes, at hvis EF er indenfor normalområdet skrives det ikke. I de 

øvrige tilfælde angives værdien for EF.   

 

3. Hjerterehabilitering i Hospitalsregi fremadrettet.  

Efter tillægsaftalen vedr. ICD patienter er antallet til hjerterehabilitering minimal. Der har 

siden 1.marts været henvist 4 patienter, hvilket gør, at det ikke længere er muligt at 

oprette hold. Hvad tænker vi omkring det fremadrettet?  

 

Referat: 

Antallet af patienter til hjerterehabilitering i hospitalsregi er begrænset, og det kan ikke 

længere betragtes som hold træning. De fire patienter, der har været siden marts har i 

flere tilfælde modtaget sidste del af træningen i kommunalt regi. I arbejdsgruppen er der 

enighed om, at de få patienter fagligt forsvarligt vil kunne modtage træningen i 

kommunalt regi, hvis de er cykeltestet og evt. særlige hensyn er grundigt beskrevet i 

GOP, samt der er en tæt kontakt med læge og spl. i Hjerteklinikken.   
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Arbejdsgruppen indstiller derfor til klyngestyregruppen, at alle hjertepatienter 

rehabiliteres i kommunalt regi. Der laves en sag til klyngestyregruppemøde, som 

afholder næste møde i november.  

 

4. Henvisning til undervisning i kommunalt regi  

Da antallet af patienter til hospitalsregi er markant faldende, blev der til mødet i januar 

måned, aftalt, at hospitalet gerne må kontakte kommunen i de enkelte tilfælde, og lave 

aftaler for evt. deltagelse i undervisning i kommunalt regi. På mødet ønskes en drøftelse 

af hvordan det fungerer?  

 

Referat: Ingen bemærkninger, det fungerer.  

 

5. Opfølgning vedr. procedure for henvisning (GOP og REF01)  

Til seneste møde blev besluttet, at henvisning til hjerterehabilitering kun skulle foregå via 

GOP, og dermed sendes der ikke længere en elektronisk henvisning (REF 01). Hvordan 

fungerer det og giver det nogle udfordringer?  

 

Referat: 

Der fungerer godt, at der nu kun modtages GOP. Der er dog et ønske om nogle flere 

oplysninger omkring sygdomshistorik samt cykeltest. Derudover oplever flere, at der i 

GOP bliver henvist til tidligere notater. Hjerteklinikken gør alt for at oplære og informere 

lægerne, så de rigtige og relevante oplysninger kommer med. Hjerteklinikken undersøger 

om, der kan laves en skabelon i GOP, som den automatisk indhenter relevante data.  

 

Der har været nogle udfordringer i fht. at medicinlisten ikke fremgår af GOP. Flere 

kommuner har løst det ved at give "se" adgang til sygeplejersker, der deltager i 

hjerterehabilitering.   

 

6. Patienter med aortadissektion 

Forløb for patienter med aortadissektion giver udfordringer, da patientgruppen ikke rigtig 

"passer" ind i forløbsprogrammet. Hvordan kan det håndteres?  

 

Referat:  

En patientgruppe som ikke er beskrevet i forløbsprogrammet, da de på daværende 

tidspunkt ikke skulle træne. Nu har man så fundet ud af, at træning også er godt for 

denne gruppe. Patienterne er tilhørende på AUH, og skal ikke tilbage til Hospitalsenheden 

Vest, men videre til træning i kommunerne. Hjertesygdomme går endnu en gang i dialog 

med AUH omkring arbejdsgange i forhold overgangen til kommunalt regi.   

 

7. Diætbehandling.  

På baggrund af den seneste afrapportering af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer 

samt kortlægning af registreringspraksis for diætbehandling fremgår det, at der for 

diætbehandling er stor variation i indikatorresultaterne mellem klyngerne, forskelligartet 

indhold i indsatsen og uens registreringspraksis i HjerteKomMidt mellem kommunerne.  

I relation til implementering af forløbsprogrammet i 2017 blev følgende besluttet omkring 

diætbehandling i Vestklyngen.  

Fremadrettet vil det være en lægefaglig vurdering om diætbehandling skal foretages i 

kommunalt eller regionalt regi. Terminale hjertepatienter med ernæringsproblematikker, 
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kardiel kakesi og borgere med familiær hyperkolesterolæmi skal tilbydes diætbehandling 

i hospitalsregi. Øvrige borgere kan modtage kommunal diætbehandling på hold og/eller 

individuelt, og det vil være langt den største gruppe.  

Det skal fremgå af den elektroniske henvisning, hvis borgeren modtager 

diætbehandlingsforløb i hospitalsregi. Planlægningen af den kommunale indsats kan 

hjælpes på vej, hvis der i henvisningen f.eks. er skrevet overvej individuelt forløb.  

Til den afklarende samtale i kommunen kan hjertekostskemaet med forløb anvendes, 

som anbefalet i forløbsprogram. Der vurderes om forløbet skal være individuel eller i 

gruppe forløb.  

Til slutsamtalen i hospitalsregi foretages en vurdering af om statinbehandling og 

diætvejledning har haft den ønskede effekt eller der er behov for yderligere 

diætbehandling i hospitalsregi  

Der er behov for en drøftelse af nuværende og fremadrettet praksis.  

Bilag. Præcisering af diætbehandling.  

 

Referat:  

Der foregår en uens registrering af diætbehandling i kommunalt regi. Diætbehandling og 

diætvejledning er to forskellige ting. Det som foregår i kommunalt regi er primært 

vejledning.  

Der vil regionalt fra arbejdet på, så det bliver gennemskueligt, hvordan det skal 

registreres.  

(Pia har efter mødet talt med Hanne Søndergård fra Defactum ang. Diætbehandling – der 

vil snarest blive sendt en vejledning ud). 

 

8. Hjerterehabilitering – masterrapport 2018.  

Der foreligger nu en rapport på opgørelser af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer 

fra 2018. Et kort uddrag af resultaterne viser: 

 

I Vestklyngen er 555 borgere registreret med en genoptræningsplan i HjerteKomMidt 

databasen i 2018 mod 503 i 2017.  

Alle indikatorer i rapporten gennemgås nedenfor. For de fleste indikatorer er der opstillet 

en standard, der skal efterstræbes. Vestklyngen opfylder på nuværende tidspunkt kun 

den opstillede standard på indikatoren vedholdende deltagere.  

 

Vedholdende deltagere: Vestklyngen opfylder den opsatte standard (75%) på indikatoren 

vedholdende deltagelse i kommunal hjerterehabilitering, hvor man med 85% er steget og 

har den højeste grad af målopfyldelse i regionen. 

  

Deltagelse i fysiske træningssessioner: I forhold til gennemførelse af planlagte trænings-

sessioner er målopfyldelsen i Vestklyngen steget til 69%, hvilket er det bedste resultat i 

regionen men lige under standarden på 70%.  

Fysisk arbejdskapacitet: Ser man på andelen af borgere med hjertesygdom, som 

modtager træningstilbud og som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet eller 6 minutters 

gang-test, er Vestklyngen faldet fra 75% til 72%. Selvom dette er under standarden på 

80%, er målopfyldelsen den højeste i regionen.  

 

Rygestop: Andelen af borgere med hjertesygdom, som var rygere ved opstart, men eks-

rygere ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet er i Vestklyngen steget fra 50% til 
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53%, hvilket sammen med Horsensklyngen er bedste resultat, men under standarden på 

60%.  

 

Diætbehandling: Andelen af borgere med hjertesygdom, som har modtaget 

databehandling på hold eller individuelt i løbet af hjerterehabiliteringsforløbet er i 

Vestklyngen steget fra 48% til 78%, der er ingen standard på dette område, men 

resultatet er det bedste i regionen.  

 

Screening for angst og depression: Vestklyngen foretager ikke screening, og der er 

derfor ikke data for denne indikator.  

 

Rapporten anbefaler, at fokus også fremadrettet er rettet på harmonisering af 

registreringspraksis i de 18 kommuner, herunder i tvivlstilfælde at anvende de 

rammedokumenter, der fastsætter registreringspraksis samt sikre, at nye medarbejdere 
rutinemæssigt  

introduceres til HjerteKomMidt, herunder også registreringspraksis. Specielt kriterierne 

angivet i Forløbsprogram for Hjertesygdom i Region Midtjylland bør overholdes i 

vurdering af indsatserne for fysisk træning og diætbehandling.  

Da indikatorerne er udviklet med henblik på praksis på hospitalerne, bør det vurderes, 

om de fremadrettet skal tilrettes, så de passer bedre til den kommunale praksis. 

Desuden bør der fremadrettet være fokus på registrering af diagnose, udskrivningsdato 

og erhvervsuddannelse, da der her forekommer mange uoplyste værdier.  

Klyngestyregruppen og Fokusgruppen Sundhed for Voksne har bedt den faglige 

arbejdsgruppe drøfte om rapportens resultater omkring opfyldelse af indikator giver 

anledning til initiativer i Vestklyngen.  

 

Bilag: Master rapport HjerteKomMidt 2018  

 

Referat: 

Indikatorerne kan ikke ændres, hvis databaserne skal sammenkøres. 

 

Der er en erkendelse om, at flere og flere borgere har andre sygdomme, som sætter 

begrænsninger i træningen.  

 

Der besluttes, at arbejde videre lokalt med indikatoren arbejdskapacitet, hvor der er sket 

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

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

 

9. Screening til angst og depression.  

Angst- og depressionsscreening for borgere i hjerterehabiliteringsforløb fase II har 

tidligere foregået via Ambuflex, men da denne funktion er ophørt er nuværende praksis, 

at patienterne får tilsendt et skema med indkaldelsen til 1. samtale i hospitalsregi. 

Screeningen og opfølgningen på angst og depression synes svær at håndtere på 

hospitalet, hvor samtalen om screeningen synes "hul" og eneste handlemulighed er en 

henvisning til praktiserende læge.  

Screening for angst og depression er ifølge forløbsprogrammet en hospitalsopgave. Det 

har tidligere været drøftet i klyngesamarbejdet om det er hensigtsmæssigt. Beslutningen 
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blev på daværende tidspunkt, at det fortsat er en hospitalsopgave, da der ellers er tale 

om opgaveoverdragelse.  

Til mødet ønskes en drøftelse af den skitserede problemstilling.  

 

Referat:  

Hospitalet oplever, at det ikke giver mening, at angst- og depressionsscreeningen 

foretages i hospitalsregi til startsamtalen, som også i mange tilfælde ligger før de 

anbefalede 6 uger.  

I de øvrige klynger i Regionen foregår det i kommunalt regi.  

Nogle af de borgere, som hopper fra træningen, er de borger med depression. Det er 

vigtigt at denne gruppe borgere "bliver grebet". 

Set fra et borgerperspektiv og det faglige perspektiv er arbejdsgruppen enig om, at det 

giver bedst mening, at opgaven lægges i kommunalt regi, hvor en del af undervisning 

omhandler den psykiske del.  

 

Kommunerne har tidligere anført, at der er tale om en opgaveoverdragelse og dermed 

har økonomisk betydning. Den faglige arbejdsgruppe kan derfor ikke tage beslutning om 

hvor opgaven skal varetages, hvorfor det gives videre til klyngestyregruppen.  

 

10. Evt.   

Herning kommune gør opmærksom på, at der er kommet høringsversion af 

FritvalgsServices beskrivelse af krav til private udbydere på udvidet fritvalg af 

genoptræning på avanceret niveau – herunder genoptræning til borgere med hjerte-

lungelidelser 

 

Versionerne tager ikke højde for de krav forløbsprogrammet stiller til indhold, indsatser 

og kompetencer ifht. hjerterehabilitering. På baggrund af denne betragtning indgiver 

Hanne Volsgaard et samlet høringssvar. 

 

Der indkaldes til et nyt møde i januar måned.  



 

Side 7 

blev på daværende tidspunkt, at det fortsat er en hospitalsopgave, da der ellers er tale 

om opgaveoverdragelse.  

Til mødet ønskes en drøftelse af den skitserede problemstilling.  

 

10. Evt. 


