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Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på
lænderygområdet 2019-2020
1. Baggrund:
Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. implementering af
forløbsprogrammet for lænderygsmerter forelægges den 25.
september 2019 for Sundhedsstyregruppen til godkendelse.
Gruppen har identificeret forskellige udfordringer inddelt i tre spor og
på den baggrund kommet med anbefalinger til yderligere
implementeringsindsatser.
 Spor 1: Information om og kendskab til tværsektorielle
lænderyg-forløb
 Spor 2: Kommunikation mellem involverede aktører
 Spor 3: Særlig indsats vedr. sårbare patienter
Nærværende dokument er en beskrivelse af den foreslåede
organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet
såfremt anbefalingerne godkendes.

2. Organisering:
Figur: Organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet
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2.1 Formandsgruppe
Formandsgruppen har ansvaret for den samlede tværsektorielle indsats på lænderygområdet i
regionen og refererer til Sundhedsstyregruppen. Formandsgruppen skal:
Sikre fremdrift og koordinere arbejdet i de underliggende arbejdsgrupper
Tage stilling til spørgsmål fra grupperne vedr. form og indhold (økonomiske spørgsmål
løftes til Sundhedsstyregruppen)
Understøtte udbredelse og implementering af indsatserne herunder afholdelse af Kickoff arrangement/work-shop
Det foreslås, at formandsgruppen udgøres af formandskabet for forløbsprogramgruppen for
lænderygsmerter:





Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør HE midt
Dorthe Jepsen, Sundheds- og ældrechef, Ikast-Brande Kommune
Svend Kier, Praksiskoordinator, Region Midtjylland
Sekretariatsbetjenes af Sundhedsplanlægning og KOSU.

2.2 Referencegruppe
Der nedsættes en referencegruppe, som skal sikre, at der er sammenhæng mellem
indsatserne og hhv. kiropraktorområdet og fysioterapiområdet. Det indebærer, at deltagerne
kommer med faglige inputs, sikrer inddragelse af kiropraktorernes og fysioterapeuternes
synspunkt og samtidig bidrager til formidling af viden om indsatserne.
Det foreslås, at referencegruppen består af regionens praksiskonsulenter inden for hhv.
fysioterapi og kiropraktik:



Nils-Bo De Vos Andersen, Praksiskonsulent for fysioterapi
Jeppe Mølgaard Mathiasen, Praksiskonsulent for kiropraktik

Regionens samarbejdsudvalg for hhv. kiropraktik og fysioterapi orienteres endvidere løbende
om den tværsektorielle indsats på lænderygområdet.
2.3 Arbejdsgruppe vedr. borgerrettet information
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal konkretisere og realisere anbefalingerne fra spor 1,
der relaterer sig til den borgerrettede information. Gruppens arbejde inddeles i to faser, og der
lægges op til spritforløb, som stiller krav til, at gruppen arbejder intensiveret i en afgrænset
periode (se tidsplan).
Opgaver i fase 1:
Afklare relevant formidlingsmetode (hjemmeside mv.)
Afklare indholdet i den borgerrettede information
Udarbejde anbefalinger til implementering af indsatsen
Afklare evt. økonomi i forbindelse med udvikling og implementering samt anbefale
finansieringsmuligheder
Gruppen skal tage udgangspunkt i projektet "animation på tværs", der foregår i midtklyngen,
og som er i gang med at udvikle borgerrettet information til lænderygpatienter. Dette projekt
kan ses som en pilot, som gruppen kan arbejde videre med og evt. foreslå ændringer til.
Afrapportering forelægges Sundhedstyregruppen. Anbefalinger drøftes og kommenteres
forinden i Klinikforum og DKS.
Opgaver i fase 2 (under forudsætning af godkendelse i Sundhedsstyregruppen) :
Udvikling af løsning vedr. borgerrettet information om lænderygsmerter
Implementering af løsningen
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Foreslåede deltagere:
 Formand: Dorthe Klith, Kontorchef Sundhedsplanlægning (med bistand fra koncern
kommunikation)
 Repræsentant fra Koncern Kommunikation, Region Midtjylland
 Repræsentant fra IT -udvikling, Region Midtjylland
 Reumatolog, (udpeges af specialeråd for reumatologi)
 Ortopædkirurg (udpeges af specialeråd for ortopædkirurgi)
 Terapeut, Regional rygklinik i Silkeborg
 Repræsentant fra kommune
 Praksiskonsulent fra almen praksis
 Repræsentant fra Backtrace projektet (ekspertviden og følgeforskning)
 ad hoc: Der kan løbende inddrages relevante deltagere bl.a. repræsentant er fra
referencegruppen samt fra forskningsprojektet i midtklyngen: animation på tværs.
 Ved behov kan inddrages en brugergruppe.


Sekretariatsbetjening af Sundhedsplanlægning og KOSU

Der lægges op til en dynamisk proces ift. arbejdsgruppens møde aktivitet, hvor
sundhedsfaglige input samt input fra af gruppens øvrige repræsentanter evt. kan koncentreres
på udvalget møder.
2.4 Arbejdsgruppe vedr. overgange og kommunikation mellem sundhedsydere
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal konkretisere og realisere anbefalingerne fra spor 2,
der relaterer sig til kommunikation mellem involverede sundhedsydere i lænderygforløbet samt
til anbefaling under spor 1 vedr. udarbejdelse af en pixie-udgave af forløbsprogrammet. Det
vurderes, at være mest hensigtsmæssigt at placere disse opgaver i samme gruppe, da der er
væsentligt overlap i arbejdet. Der lægges op til spritforløb, som stiller krav til, at gruppen
arbejder intensiveret i en afgrænset periode (se evt. tidsplan).
Hovedopgaverne er at:
Udarbejde pixie-udgave af forløbsprogrammet
Udarbejde anbefalinger til standardiserede epikriser og henvisninger
Udarbejde anbefalinger til en fælles indsats mellem hospital og almen praksis ift.
understøttelse af korrekt henvisningspraksis til MR-scanning og specialiseret
rygudredning (evt. i form af udvidet rådgivningsmulighed mv.)
Udarbejde anbefalinger til implementering af indsatserne
Foreslåede deltagere:
 Formand: Dorthe Klith, Kontorchef Sundhedsplanlægning
 Repræsentant fra den fælles rygvisitation på RH Silkeborg
 Repræsentant fra den fælles rygvisitation på AUH
 Radiolog (udpeges af specialerådet for radiologi)
 Repræsentant fra kommune
 Praksiskonsulent almen praksis
 Praksiskonsulent kiropraktik
 Praksiskonsulent fysioterapi
 Repræsentant fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 Repræsentant fra Backtrace projektet (ekspertviden og følgeforskning)


Sekretariatsbetjening af Sundhedsplanlægning og KOSU

Afrapportering forelægges Sundhedstyregruppen. Anbefalinger drøftes og kommenteres
forinden i Klinikforum og DKS.
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2.5 Arbejdsgruppe vedr. særlig indsat for sårbare patienter
Denne gruppe nedsættes senere. Dette med henvisning til, at arbejdsgruppen, der har
udarbejdet anbefalinger inden for de tre spor, har prioriteret at igangsætte arbejdet med de to
spor vedr. borgerinformation og kommunikation mellem sundhedsydere og afvente
igangsættelsen af arbejdet med den særlige indsats for sårbare patienter(se tidsplan).
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3. Tidsplan
Dato/periode

Forum/aktør/handling

Indhold

25. september
2019

Sundhedsstyregruppen

26. september
– medio
oktober 2019

Udpegning af medlemmer til
arbejdsgrupper

5. december
2019

Samarbejdsudvalget på
kiropraktorområdet

12. december
2019

Samarbejdsudvalget for fysioterapi

Godkendelse af anbefalinger til den
tværsektorielle indsats på
lænderygområdet samt anbefaling
til organisering af indsatsen.
Sundhedsplanlægning og KOSU
indhenter udpegninger ved
specialeråd, hospitaler, kommuner
mv.
Orientering om anbefalinger og
organisering af indsatsen på
lænderygområdet
Orientering om anbefalinger og
organisering af indsatsen på
lænderygområdet

Medio oktober
2019 – januar
2020

Arbejdet igangsættes i:
 Arbejdsgruppe vedr.
borgerrettet information (fase
1)
 Arbejdsgruppe vedr.
overgange og kommunikation
mellem sundhedsydere
Sundhedsstyregruppen

Februar 2020

Primo marts –
ultimo maj
2020
Juni 2020

Ultimo 2020

Arbejdet igangsættes i:
 Arbejdsgruppe vedr.
borgerrettet information (fase
2)
Formandsgruppen inviterer til Kickoff/workshop vedr. præsentation af
arbejdet og indsatserne på
lænderygområdet 2019-2020
 Løbende monitorering af
implementeringen og effekt
(følgeforskning ved Backtraceprogrammet)
 Igangsættelse af arbejdet
vedr. indsats til sårbare
lænderygpatienter

Jf. beskrivelse af opgave og formål
med arbejdsgrupperne.

Godkendelse af afrapportering fra
arbejdsgruppe vedr. borgerrettet
info (fase 1) samt arbejdsgruppe
vedr. overgange og kommunikation
(drøftes og kommenteres forinden i
Klinikforum og DKS)
Jf. beskrivelse af opgave og formål
med arbejdsgruppen.

Kick-off/work-shop med henblik på
at understøtte udbredelse og
implementeringen af indsatserne.
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