Referat fra møde i
Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering
(IGR)
Onsdag den 14. september 2016 klokken 13:00-15:30
Ørbækvej 100, lokale 2s.50
Solveig Stürup, Langeland
Solveig Christiansen, Kerteminde
Pia Damgaard, Ærø
Lykke Oddershede Jørgensen, Assens
Sanne Frisch Andersen, Nyborg
Elsebeth Elsted, Faaborg Midtfyn
Stedfortræder Tina Phillipsen
Dorthe Buris Hoeg, Nordfyn
Camille Larsson, Svendborg
Asger Kudahl, Odense
Medlemmer markeret med
har meldt

Winnie Clausen, Rehab. Svendborg
Mathilde Schmidt-Petersen, afd. G, Svendborg
Jasper Juhl Holm, Rehab. Odense
Camilla Lund Hansen, afd. N, Svb/Odense
Anne Lise Zilmer, Rehab. Svendborg
?? afd. O, Svb/Odense
Anita Axelsen EPJ
Carsten Henriksen, Almen Praksis
Jesper Eilsø, Svendborg Kommune (sekr.)
afbud

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden v/Asger Kudahl
Beslutning:
Godkendt
2. Godkendelse af referat v/Asger Kudahl
Referatet er godkendt via e-mail, jf. Forretningsordenen.
Referatet vedlægges til orientering.
Beslutning:
Godkendt inden møde
3. Udflytning af Ringe Neuro til OUH Svendborg v/Helle Vahl Aalykke
Der ønskes en orientering fra OUH Svendborg om udflytningen og de ændringer kommunerne
kan forvente i forhold til indlæggelsestid og borgernes funktionsniveau på
udskrivelsestidspunktet.
Der ønskes samtidig en drøftelse af de foreløbige erfaringer i kommunerne efter udflytningen.
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At orienteringen tages til efterretning og at gruppen drøfter de foreløbige erfaringer

Beslutning:
Pointer fra oplægget:
• De patienter, der genoptrænes på Hammel Neurorehabilitering, kommer omkring
neurorehabiliteringen på OUH Svendborg. Hammel adviserer tidligt kommunerne om
kommende udskrivelser.
• De patienter, der indlægges på NR OUH-Svendborg har længere forløb end hidtil.
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Gruppen drøftede informationsniveauet på GOP’er mhp. patientens forløb og diagnoseniveau.
Kommunerne påpeger vigtigheden af, at diagnosen fremgår af GOP’en og at det bliver muligt at
få et indtryk af borgerens samlede indlæggelsesforløb i GOP’en. OUH bringer dette med tilbage.
En enkelt kommune oplever, at flere borgere udskrives i dårligere stand end tidligere; dette var
ikke det generelle billede i kommunerne.
4. Præcisering og ændring af Forretningsordenen v/Asger Kudahl
Sagsfremstilling:
På sidste møde blev Forretningsordenen revideret. Formandskabet ønsker at præcisere
sagsgangen yderligere, idet det præciseres, at gruppen har 1 uge til at kommenterer på udkast
til referat. Desuden tilføjes, at der undtagelsesvist kan sendes en stedfortræder til møderne.
Bilag 1 – Udkast til Forretningsorden
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At gruppen godkender Formandskabets forslag til ny forretningsorden (bilag 1)

Beslutning:
Forretningsorden godkendt

5. Opfølgning på drøftelsen af vanskeligheder med genoptræningsplaner v/Asger
Kudahl
Sagsfremstilling:
Ved sidste møde drøftede gruppen under punkt 6 diverse vanskeligheder i forbindelse med
genoptræningsplaner. Se punkt 6 i referatet.
Når der udskrives borgere, som er vurderet til at have et genoptræningsbehov, er det
sygehusets forpligtelse at udarbejde genoptræningsplan. Kommunerne oplever, at dette ikke
altid er tilfældet og at der i stedet skrives i epikrisen, at egen læge opfordres til at henvise
borgeren til kommunal genoptræning.
Hvordan kan Implementeringsgruppen sikre, at dette ikke sker og tydeliggøre, at forpligtelsen
til vurdering af genoptræningsbehov og udarbejdelse af genoptræningsplan er sygehusets?
Der skal på baggrund af beslutningen fra sidste møde følges op på:
1. Status fra OUH v/ Anne Lise Zilmer
2. Kvartalsrapporter for UTH fra OUH v/ Anita Axelsen
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At punktet drøftes

Beslutning:
Anne Lise orienterede om at OUH har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at se på,
hvordan OUH kan øge kvaliteten af GOP for hele OUH. Kommunerne kvitterede for dette
initiativ, der forhåbentlig kan øge kvaliteten af GOP.
Anita Axelsen orienterede om antal UTH vedr. GOP. I alt er der registreret 25 UTH sendt fra
kommunerne. Der har været 19 manglende GOP og 2 mangelfuldt udfyldte GOP samt 4 ”andet”.
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Viden om, hvornår noget er en UTH kan søges på www.danskpatientsikkerhedsdatabase.dk

6. GOP til genoptræning på specialiseret niveau v/Asger Kudahl
Sagsfremstilling
Kommuner har modtaget GOP til genoptræning på specialiseret niveau for borgere fra
neurologisk afd. / amb. Grundlaget for beslutningen om, at borgeren skal have et
genoptræningsforløb på specialiseret niveau er ganske uklart, og en kontakt til de involverede
terapeuter, har ikke givet noget tydeligt svar.
Der er derfor behov for en drøftelse af kriterierne for genoptræning på specialiseret niveau – ud
fra konkret borgerforløb (3 anonymiserede GOP vedlagt). Der henvises endvidere til afsnit 4 i
Vejledningen.
Herudover er det relevant at drøfte ventetider for borgere, der henvises til genoptræning på
specialiseret niveau. Er den tværsektorielle aftale om ventetider – godkendt af DAK – også
gældende for specialiseret genoptræning? Evt. begrundelse
Formandsskabet ønsker, at gruppen på forhånd har forberedt sig ved at medbringe 3 eksempler
på, hvor I hver især mener, at den specialiserede genoptræningsplan adskiller sig fra den
almene genoptræningsplan.
Bilag 2 – Eksempler på GOP apopleksi
Bilag 3 – Eksempler på GOP håndkirurgi
Bilag 4 – Oversigt over vejledningens hovedtræk
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At punktet drøftes

Beslutning:
Anne Lise har undersøgt de GOP, der er medsendt som bilag. Ved at undersøge de
bagvedliggende patientforløb oplyser Anne Lise, at der er tale om genoptræning på specialiseret
niveau. Informationsniveauet i disse GOP er meget lavt og begrundelsen kan være, at
terapeuter og læger, der udarbejder GOP, opfatter dem som led i en intern kommunikation,
hvor andre sygehusansatte er målgruppen. Det forklarer, hvorfor der i GOP’en ofte alene
henvises til journalen for flere oplysninger.
Camille pointerede, at de specialiserede GOP’er jævnfør Vejledningen er et myndighedsansvar
for kommunerne.
Anne Lise bemærkede, at sygehusene har driftsansvaret for genoptræning på specialiseret
niveau og at det tværsektorielle samarbejde uanset ansvarsfordelingen må basere sig på
gensidig tillid.
Formandsskabet vurderer ved referatskrivningen, at der er behov for en nærmere drøftelse af
dette punkt, der dagsordensættes på det kommende møde.
Asger orienterede om, at Odense Kommune ved en stikprøvekontrol kan konstatere, at
kommunen har betalt for borgeres genoptræning på specialiseret niveau uden at kommunen
har modtaget en GOP vedr. denne indsats. En kontrol af betalingen i første halvår af 2016 viser,
at 16% af borgerne ikke har en GOP til genoptræning på specialiseret niveau.
For at få mere indsigt i området ”Genoptræning på specialiseret niveau” beslutter IGR, at
iværksætte en audit på håndområdet og derefter ”Bækken- og inkontinensområdet”, der begge
er store områder for GOP til genoptræning på specialiseret niveau
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Dette kan evt. suppleres af et notat fra OUH på hjerneskadeområdet, når dette er
færdigbehandlet.
OUH ønsker, at iværksætte audit efter årsskiftet, og kommunerne indsamler S-GOP på de 2
områder fra 1. okt. til 31. dec. 2016.09.20
Deltagere: OUH-Odense, OUH-Svendborg, Faaborg Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

7. Ansvarlig for de tværsektorielle studiebesøg v/Elsebeth Elsted
Sagsfremstilling:
Der er pt. ingen ansvarlig for de tværsektorielle studiebesøg fra OUH. Kommunerne ønsker, at
OUH udpeger en ansvarlig.
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At punktet drøftes

Beslutning:
OUH-Svendborg udpeger Winnie Clausen som ansvarlig i Svendborg og Birthe Nørlund fra
Rehabiliteringsafdelingen på OUH Odense som ansvarlig på OUH-Odense. Det aftales, at der
ikke laves studieforløb i bestemte uger, men at studiebesøg aftales løbende mellem parterne.
På første møde i IGR i 2017 samles der op på studiebesøg i 2016.

8. Kort status på dialogen omkring ”1 eller 2 genoptræningsplaner” v/ Asger Kudahl
Sagsfremstilling:
Der gives en kort status på drøftelserne om problematikken omkring udsendelse af 2 GOPer.
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:
Regioner og kommuner har i august været til møde med Sundhedsstyrelsen for at fremføre det
synspunkt, at det er uhensigtsmæssigt, at der kun kan udarbejdes en GOP pr. forløb på
sygehuset, hvis borgeren har behov for både genoptræning på specialiseret niveau og på
alment niveau. Sundhedsstyrelsen præsenterer ministeriet for problemstillingen.
Der er ikke et endeligt referat fra mødet.
Orienteringen er taget til efterretning
9. Borgere med KOL
Sagsfremstilling:
Kommunerne ønsker en redegørelse for OUH-Odenses indsats i forhold til borgere, der har
behov for patientuddannelse og genoptræning efter sygehusbehandling.
Mange kommuner har modtaget kopier af GOP til genoptræning/rehabilitering på specialiseret
niveau. I betragtning af målgruppe og forventet indsats fremstår det som en fejl, som vi vil
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bede OUH håndtere, herunder tydeliggøre, hvordan de pågældende patienter orienteres om
fejlen.
Derudover er det indtrykket at borgere med svær KOL fravælger patientuddannelse/
specialiseret genoptræning på OUH; muligvis fordi ordningen med 3 (læs tre) faste optag om
året sikrer borgerne en ventetid på op til 4 mdr. hvilket er uhensigtsmæssigt. Kommunerne vil
bede om en redegørelse for dette.
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At punktet drøftes

Beslutning:
OUH beklager forløbet. Anne Lise orienterede om, at KOL patientuddannelsen genoptages, men
at formen er uafklaret; der kan evt. være tale om tele-træning. Kommunerne stiller spørgsmål
ved, om denne form for træning opfylder kravene til genoptræning på specialiseret niveau.
10. Orientering om FUT
Sagsfremstilling:
Fra Årsmødet 31. august:
Der skal afholdes temadage i 2017 inden for følgende fire emner:
1.
2.
3.
4.

Syn og hjerneskadede: screening og synstræning
Psykiatri – og GOP (slutningen af 2017)
Sygdomsforståelse og smertehåndtering i andre kulturer (antrololog)
Geriatri – POCD, demens og fysisk træning + evt. andet

Opgave til IGR.
• Kommissoriet fra 2011 skal opdateres – herunder fokus på opgave- ændringen, hvor
sygehuset laver mindre og mindre genoptræning
• Fordelingsnøglen skal ændres til 60/40 med flest til kommunerne – er nu 50/50- på
grund af de mange flere ansatte i kommunerne siden 2011 hvor fordelingsnøglen blev
fastlagt
• IGR-lederne undersøger i hver vores kommuner, hvad børneterapeuterne oplever af
behov for faglige tiltag i forhold til træning og hvorledes de organisatorisk får sparring
med andre/ erfagrupper. Der samles op på næste IGR- møde.
Elsebeth Elsted tilbyder at lave udkast til kommissoriets opdatering – i samarbejde med en
lederrepræsentant fra sygehuset-, idet deres opgaver har ændret sig over tid, og derfor er det
vanskeligere at finde fælles emner. Herunder forslag til ny fordelingsnøgle.
Udkastet forlægges IGR på næste møde.
Indstilling:
Formandskabet indstiller,
•

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:
Anne Lise vender tilbage med navn på person, der kan indgå i det videre arbejde med tilretning
af kommissorium.
11. Eventuelt
1. Tina Phillipsen
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a. FMK er bekymret for, hvorfor antallet af GOP er faldet og om der kan være
borgere, der ikke får genoptræning
b. En årsag kan være systemisk, idet det nye system på OUH kræver en ekstra
arbejdsgang for udsendelse af GOP. En anden grund kan være at patienten ikke
orienterer sig på borger.dk, hvor planerne ligger 3 døgn efter signering i
journalen.
c. I forbindelse med et ph.d. studie er det undersøgt, om antallet af udarbejdede
GOP er i overensstemmelse med antal GOP modtaget i kommunerne og antal
borgere, der reelt kommer i gang med genoptræning. Der forventes ph.d. forsvar
i slutningen af oktober. Punktet dagsordensættes til drøftelse på et kommende
møde
2. Asger Kudahl
a. Kommunale medarbejdere har ved kontakt til en OUH-medarbejder fået det
indtryk, at ”fortællingen” på OUH er, at det ikke kan betale sig at lave GOP, da
det faglige niveau i kommunerne er for lavt. Repræsentanter fra OUH afviser, at
dette er en generel opfattelse.
3. Anne Lise
a. På hofteområdet er der skråpuder til overs, som OUH ønsker at sælge billigt.
Interesserede kan henvende sig til Anne Lise.

Servicemeddelelse
Dagsordner, referater og mødedatoer for SOF-OUH samt implementeringsgrupper kan findes på
http://www.ouh.dk/wm478283
Referater fra andre SOF’er i regionen: https://www.regionsyddanmark.dk/wm280857

Anne Lise Zilmer / Asger Kudahl
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