Referat
Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering
(IGR)
Mandag 10. september 2018 klokken 13:00-15:30
Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 44

Solveig Stürup, Langeland
Winnie Clausen, Rehab. Svendborg
Solveig Christiansen, Kerteminde
Niels Espensen, afd. G, Svendborg
Mette Stjernholm, Ærø
Jasper Juhl Holm, Rehab. Odense
Lykke Oddershede Jørgensen, Assens
Maria Lenius, afd. N, Svb/Odense
Belinda Rudolf Lauanni Juul, Nyborg
Anne Lise Zilmer, Rehabiliteringsafd.
Tina Philipsen, Faaborg Midtfyn
Ejnar Kuur, afd. O, Svb/Odense Dorthe Buris Hoeg, Nordfyn
Anita Axelsen EPJ
Camille Larsson, Svendborg
Carsten Henriksen, Almen Praksis Asger Kudahl, Odense
Anne-Grethe Ubbesen Jakobsen, Nyborg (sekr.)
Medlemmer markeret med
har meldt afbud

1. Godkendelse af dagsorden v/Asger Kudahl
Godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste møde i IGR 14.06.2018
 Håndaudit – Anne Lise Zilmer:
Asger forslog ved sidste møde, at OUH generelt fremadrettet laver en beskrivelse
af kriterier for at en patient har behov for en genoptræningsplan på alment
henholdsvis specialiseret niveau.
OUH laver intern audit på de eksisterende 44 GOP og giver IGR-gruppen
tilbagemelding.
Jasper Holm undersøger arbejdsgange for ændring af GOP-typen.
Alle kommuner laver oversigt over udviklingen af antal specialiserede GOP på
håndkirurgi og sender det til Jasper Holm inden sommerferien – 01.07.2018.
Drøftelse:
Har kommunernes terapeuter på håndområdet de kompetencer der skal til for at
løfte opgaven?
Der har været eksempler, hvor OUH ikke synes opgaven er løst tilfredsstillende.
I visse tilfælde er er oprettet en UTH på opgaveløsningen.
OUH vil fremadrettet kontakte den enkelte kommune samt oprette en UTH for
derved at kunne følge udviklingen.
Beslutning:
 Enighed om at der bliver udfærdiget en beskrivelse af kriterierne for om
patienten har behov for en almen eller specialiseret genoptræningsplan.
For at få lavet beskrivelsen, arbejdes der videre med de data der er indsamlet
på 44 GOP fra arbejdsgruppen omkring håndaudit, så processen gøres færdig
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i 3. runde i arbejdsgruppen for håndaudit.
Jasper Holm er som tovholder for den interne audit på OUH og når den er
færdig indkalder han deltageren fra den oprindelige arbejdsgruppe, for at
gennemgå resultaterne. Herefter udarbejder denne arbejdsgruppe oplæg til
IGR.


Jasper Holm har i afdeling O orienteret om udfordringerne; afdelingen
benytter den vejledning der pt. er og tolker ud fra den. Der sker hele tiden
løbende implementering af aftalte arbejdsgange.



OUH oplyser, at når afd. O udarbejder en genoptræningsplan til genoptræning
på specialiseret niveau, sker det, at beskrivelsen ikke er uddybet i
tilstrækkelig grad og konsekvensen er, at begrundelsen for, at
genoptræningen skal foregå på specialiseret niveau ikke fremgår. Den
uddybede beskrivelse medsendes ikke, genoptræningsplanen dermed ville
blive meget omfattende.



For kommunerne er det fortsat vigtigt at det af genoptræningsplanen fremgår,
hvilke forhold der begrunder et genoptræningsforløb på specialiseret niveau;
det er ønskeligt at beskrivelsen er mere skarp på, at det er en kompleks
genoptræning, der skal udføres.
Sekretær kunne evt. vedlægge ekstra bilag til GOP, med udklip af journal med
begrundelse for beslutningen.



Hvordan ændres en specialiseret GOP til en Almen GOP?
Den behandlende læge/sekretær kontaktes og efter vurdering bliver niveauet
for genoptræningen evt. ændret fra specialiseret niveau til alment niveau, og
en ny genoptræningsplan fremsendes.



Har kommunernes terapeuter på håndområdet de kompetencer der
skal til for at løfte opgaven?
Når OUH har borgere til kontrol – og hvor der er udarbejdet en Almen GOP er
der eksempler på at genoptræningen ikke har være tilstrækkelig til at bevare
funktionsevnen. OUH opretter en UTH, når det opstår.
Det er vigtigt, at kommunerne tager ansvar for genoptræningsforløb på
alment niveau, men borgeren kan have valgt træning fra og selv afsluttet sit
forløb.
Hvis genoptræningsforløbet ikke forløber som forventet, fx at borgeren ikke
når målene for genoptræningsforløbet, vil det være hensigtsmæssigt med et
samarbejde OUH og kommunen mhp at finde en god løsning for borgeren.
OUH tilbyder, at kommunen kan kontakte OUH direkte; kontakten skal gå til
underskriveren af genoptræningsplanen, der kan ringes op evt. gennem
sekretæren på afdelingen. Resultatet kan blive at OUH indkalder borgeren til
en ekstra kontrol; i de tilfælde vil det være optimalt, hvis kommunen har
sendt en status til OUH.
Generelt vil det øge muligheden for et konstruktivt tværsektorielt arbejde,
hvis kommunerne udarbejder og sender en slutstatus på alle borgere, der
udskrives fra OUH med en genoptræningsplan.
Tidligere har OUH frabedt sig slutstatus, medmindre det specifikt blev
efterspurgt i genoptræningsplanen (en afkrydsningsmulighed); geriatrisk
afdeling vil generelt gerne have slutstatus.
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Når slutstatus modtages på OUH elektronisk, lægger slutstatus sig automatisk
i patientjournal. På Afd. G i Svendborg er det sekretæren som håndterer
indkomne korrespondancer, men ikke alle afdelinger har denne arbejdsgang.

Temadag om hånd – arbejdsgruppe
Det er ønskeligt at få lavet en oversigt over de erfagrupper der eksisterer og
hvilket formål den enkelte erfagruppe har.
FUT-gruppen opfordres til at lave et skema og sende ud til kommunerne, som så
udfylder skema med de kendte erfagrupper, de deltager i.
Camille Larsson tager ønsket med til FUT.


Indhold i genoptræningsplaner.
Kommunerne modtager flere GOP med opgaver som ikke er kommunernes ansvar
rent lovgivningsmæssigt
Ved sidste møde i marts 2018 blev der opfordret til, at kommunerne kontaktede
adm. overlæge afdeling O, Niels Dieter Röck, når man havde konkret eksempler.
Har problemerne løst sig?
Er der kommuner der har kontaktet Niels Dieter Röck?
Ved sidste møde var der er ingen kommuner i gruppen, der har haft kontakt til
Niels Dieter Röck. Kommunerne opfordres til at tage kontakt, når der er konkret
eksempler.
Beslutning:
Det anbefales endnu engang at Niels Dieter Röck kontaktes direkte og
umiddelbart, når der er konkrete eksempler.



Folketingets beslutning om genoptræning igangsættes inden for 7 dag –
v/Camille Larsson
Det opleves stadig, at genoptræningsplaner modtages senere end
udskrivningsdagen.
Drøftelse:
OUH arbejder på at få ændret MedCom standarden, så datofelt i standarden skal
vise udskrivelsesdato.
I MedCom standarden er der et fritekst felt, som ønskes brugt til starttidspunkt
for genoptræning, hvor borger er post. opr. – starttidspunkt for opstart af
træning i kommunerne.
Beslutning:
Forsinkelsen på modtagelse af GOP oplever kommunerne fra flere forskellige
afdelinger. OUH tager dette til efterretning.
Afdelingen er blevet gjort opmærksom på reglerne.
Årsagen til forsinkelsen kan f.eks. være, at GOP kan være udfærdiget inden
borger udskrevet, da udskrivelse kan blive udsat fra dag til dag på grund af andre
problemer.
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Der har været afholdt informationstemadag, hvor KL og FritValgService deltog og
orienterede om ændringer i lov, bekendtgørelse og vejledning.
KL er opmærksomme på problematikken med for sent afsendte
genoptræningsplaner, og Sundhedsministeriet har også fokus på, at den
eksisterende lovgivning ikke fuldt ud overholdes på sygehusene og at det giver
problemer for kommunerne i forhold til at overholde tidsfristerne.
Der er enighed om at en for sent afsendt GOP ikke skal udløse en UTH fra
kommunerne medmindre det giver sundhedsfaglige problemer for borgeren.
Opsamling på genoptræningsplaner som ikke har overholdt regler, vil være til
stor gavn for, at OUH kan analysere de interne arbejdsgange, så der leves op til
de nye krav.
Der laves en manuel tælling hvor der er listet følgende op:
- Hvilken afdeling kommer genoptræningsplanen fra?
- Hvilken faggruppe har udarbejdet GOP - underskriftsindehaverne – læge,
terapeut, sygeplejerske e.a.
OUH er i dialog med MedCom ang. optimering af standarden, så datofelter kan
benyttes i forhold de nye regler.

3. Orientering
 Aftaleoversigt
Aftaleoversigten er blevet ajourført, så samarbejdsaftale mellem de fynske
kommuner og OUH – Behovsvurdering vedr. rehabilitering og palliation i
forbindelse med kræft.
Samarbejdsaftalen er endnu ikke igangsat, men det sker i løbet af de kommende
2 måneder.
4. Temadag – styrkelse af sektorovergange – v/Dorthe Buris Hoeg
Der skal afholdes en temadag omkring styrkelse af sektorovergange, hvor IGR-gruppen
skal komme med et oplæg omkring folketingets beslutning om, at borgere kan vælge en
privat leverandør til genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde, at
genoptræningsforløbet igangsættes inden for 7 dage.
Beslutning:
Dorthe Buris Hoeg har modtaget dagsprogrammet for Temadagen, som er udskudt til
marts 2019.
Programmet bliver eftersendt til alle medlemmer af IGR-gruppen.
Forslag om at temadagen bliver optaget og lagt på Youtube, så medarbejder der ikke
kan deltage i temadagen, efterfølgende kan se optagelserne.
Optagelserne kan også bruges til læring – f.eks. ved personalemøder m.m.
Der nedsættes en arbejdsgruppen, der skal udarbejde oplæg fra IGR-gruppen vedr. det
nye regelsæt omkring igangsættelse af genoptræning inden for 7 dage.
Deltagere i arbejdsgruppen – Dorthe B. Hoeg, Jasper Juul og Asger Kudahl.
Asger indkalder til 1. møde i starten af januar 2019.
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5. Aktuelle sager v/Asger Kudahl
Ingen sager.
6. Eventuelt
Forespørgsel om der er ændret i reglerne omkring kørselsforbud efter indlæggelse med
en apopleksi.
Det opleves, at borgere fortæller, at de ikke har fået besked herom.
Svar:
Der er ikke ændret i regler – forbud kørselsforbud på 3 måneder er stadig gældende.
Kørselsforbud fremgår af den epikrise der udfærdiges og sendes til egen læge.
7. Efterfølgende punkt for kommunerne
FUT (Faglig Udvikling for Terapeuter) – v/Camille Larsson.
Ved sidste møde i juni 2018 informerede OUH om, at de trækker sig fra FUT-gruppen
ved udgangen af 2018.
Skal OUH deltage i det årlige møde om fremadrettede temadage?
Hvad skal FUTs fremtid være – skal den nedlægges og i stedet gå over til flere ERFAgrupper?
FUT-gruppen ønsker en tilbagemelding på hvornår det årlige møde med IGR-gruppen
skal afholdes.
Beslutning:
Kommunerne har besluttet at nedlægge FUT og i stedet lægge kræfter i udvikling af
samarbejdet i ERFA-grupper – se punkt 2.

Dagsordner, referater og mødedatoer for SOF-OUH samt implementeringsgrupper kan findes på
http://www.ouh.dk/wm478283

Asger Kudahl og Anne Lise Zilmer
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