
1 

Rapport vedrørende  
Ergo- og fysioterapeuters funktion  

på akutmodtagelser 
 i Region Midtjylland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af:  
Ledende terapeut Mette Kragh Svendsen, Hospitalsenhed Midt, Silkeborg 
Fysioterapeut Lis Daugaard, Hospitalsenhed Vest, Herning 
Udviklingsterapeut, Gitte Østergaard Poulsen 
Afdelingsterapeut Birgit Rasmussen, Hospitalsenhed Horsens 
Afdelingsterapeut Anne Britt Roesen, Hospitalsenhed Midt, Viborg 
Ledende terapeut Trine Rold, Århus Universitetshospital 
Ledende fysioterapeut Marie Louise Nyborg (formand), Regionshospitalet Randers 
 
 



2 

Indholdsfortegnelse  

Forord ________________________________________________________________________ 3 
Arbejdsgruppens medlemmer _________________________________________________________________ 3 
Formål ___________________________________________________________________________________ 3 

Overblik over akutmodtagelser og visitationsafsnit I Region Midtjylland ___________________ 5 
Regionshospitalet Randers og Sundhedshuset Grenå _______________________________________________ 5 
Hospitalsenhed Vest ________________________________________________________________________ 5 
Aarhus Universitetshospital __________________________________________________________________ 5 
Hospitalsenhed Horsens _____________________________________________________________________ 6 
Hospitalsenhed Midt ________________________________________________________________________ 6 

Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit; ________________ 7 
Randers __________________________________________________________________________________ 7 

Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit; _______________ 11 
Hospitalsenhed Vest _______________________________________________________________________ 11 

Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit; _______________ 16 
Aarhus Universitetshospital _________________________________________________________________ 16 

Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit; _______________ 19 
Hospitalsenhed Horsens (HEH) ______________________________________________________________ 19 

Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit; _______________ 22 
Hospitalsenhed Midt (HEM)_________________________________________________________________ 22 

Kompetencekrav til ergo- og fysioterapeuter på akutmodtagelser og visitationsafsnit ________ 27 
Kompetenceniveau ________________________________________________________________________ 27 
Kompetenceområder _______________________________________________________________________ 27 
Generelle faglige kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter ____________________________________ 27 
Særlige monofaglige kompetencer for hhv. ergo og fysioterapeuter __________________________________ 28 
Organisatoriske kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter______________________________________ 29 
Sociale kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter ____________________________________________ 29 

Fysioterapeutiske undersøgelser og interventioner på akutmodtagelser og visitationsafsnit ___ 30 
Undersøgelser fortaget af fysioterapeuter _______________________________________________________ 30 
Intervention fortaget af fysioterapeuter_________________________________________________________ 30 
Den medicinske patient _____________________________________________________________________ 30 
Den ortopædkirurgisk patient ________________________________________________________________ 30 
Den kirurgiske patient ______________________________________________________________________ 30 
Den neurologiske patient____________________________________________________________________ 30 
Den rheumatologiske patient_________________________________________________________________ 31 

Ergoterapeutiske undersøgelser og interventioner på akutmodtagelser og visitationsafsnit____ 32 
Undersøgelser fortaget af ergoterapeuter _______________________________________________________ 32 
Intervention fortaget af ergoterapeuter _________________________________________________________ 32 
Den medicinske patient _____________________________________________________________________ 32 
Den ortopædkirurgisk patient ________________________________________________________________ 32 
Den kirurgiske patient ______________________________________________________________________ 32 
Den neurologiske patient____________________________________________________________________ 32 
Den rheumatologiske patient_________________________________________________________________ 33 

Evaluering af terapeutisk tilbud på akutmodtagelser og visitationsafsnit __________________ 34 
Beskrivende undersøgelse___________________________________________________________________ 34 
Se på genindlæggelser______________________________________________________________________ 34 
Analytiske undersøgelse ____________________________________________________________________ 34 
Forklarende undersøgelser __________________________________________________________________ 34 
Forstående undersøgelse ____________________________________________________________________ 35 
Handlingsrettet undersøgelse ________________________________________________________________ 35 
Teoretisk undersøgelse _____________________________________________________________________ 36 
Eksempler _______________________________________________________________________________ 37 

Bilag 1 Kommissorium __________________________________________________________ 39 



3 

 

Forord 
 
Rapporten er udarbejdet i perioden januar – juli 2012 af en arbejdsgruppe nedsat af 
Regionsterapeutrådet. 
 
Arbejdsgruppens medlemmer 

• Ledende terapeut Mette Kragh Svendsen, hospitalsenhed Midt, Silkeborg 
• Fysioterapeut Lis Daugaard, Hospitalsenhed Vest, Herning 
• Udviklingsterapeut, Gitte Østergaard Poulsen 
• Afdelingsterapeut Birgit Rasmussen, Hospitalsenhed Horsens 
• Afdelingsterapeut Anne Britt Roesen, hospitalsenhed Midt, Viborg 
• Ledende terapeut Trine Rold, Århus Universitetshospital 
• Ledende fysioterapeut Marie Louise Nyborg (formand), Regionshospitalet Randers 

 

Formål  
Formålet med gruppen er at kortlægge ergo- og fysioterapeuters nuværende og fremtidige opgaver i 
forbindelse med udredning og behandling af patienter på Akutmodtagelser på Region Midtjyllands 
hospitaler. Det er endvidere et formål at skabe grundlag for udvikling af terapeuters funktion på 
Akutmodtagelser. Endelig er det et formål at skabe grundlag for profileringen af ergo- og 
fysioterapi indenfor området til gavn for såvel borgerne og fagenes udvikling. 
For uddybning, se kommissoriet. 
 
Definitioner: 
Akutmodtagelse: det og/eller de afsnit, der modtager akutte patienter, dog undtaget 
apopleksipatienter og børn 
 
Om gruppens arbejde: 
Én af gruppens første og største forhindringer, nemlig begrebsafklaring, viste sig at være symbolsk 
for emnet Akutmodtagelser. 
Akutmodtagelserne i Region Midtjylland er organiserede på vidt forskellige måder, og de 
tilknyttede begreber har vist sig at dække over beslægtede, men alligevel forskellige forståelser. Vi 
har forsøgt at imødegå begrebsforvirringen gennem en tydelig beskrivelse af indholdet tilknyttet de 
forskellige steder. 
 
Det må understreges, at Akutmodtagelser er et område i rivende udvikling både på hospitalerne i 
Region Midtjylland og nationalt, så denne rapport må betragtes som en status juli 2012, og vil 
herefter hurtigt blive forældet. 
 
Vi har valgt at lade den del af rapporten, som afdækker den nuværende praksis på de forskellige 
hospitaler, bestå af en række skemaer og oversigter, så det er muligt at sammenligne stederne. 
 
Endvidere er oversigten over de forskellige evaluerings- og monitoreringsmuligheder samlet i et 
skema. 
 
Temaerne ”Kompetencekrav til terapeuter, der arbejder i Akutmodtagelser” og ”Anbefalinger 
vedrørende kompetenceudvikling/efteruddannelse” er slået sammen, således at der er ét dokument, 
der beskriver kompetencekravene. Etablering af efter/videreuddannelse kan ske på forskellige 
måder, og arbejdsgruppen har ikke set sig i stand til at komme med særlige anbefalinger. Men det er 



4 

gruppens opfattelse, at man vil kunne få værdifuld inspiration fra dokumentet vedr. 
kompetencekrav, hvis man påtænker at udvikle efteruddannelsestilbud. 
 
Temaet ”Vidensdeling” har medført diskussioner om muligheden af etablering af en IT-platform til 
vidensdeling omkring denne arbejdsgruppes produkt. Etableringen af en IT-platform ville naturligt 
skulle have et meget bredere sigte, hvorfor forslaget også har været diskuteret af RTR 
(Regionsterapeutrådet), men der er aktuelt ingen planer om en sådan platform. 
Formidling af gruppens arbejde bliver således gennem overlevering til RTR, samt eventuelt 
afholdelse af en temaeftermiddag for terapeuter tilknyttet Akutmodtagelser og for ledere i 
terapiafdelinger i Region Midtjylland. 
DF og ETF´formænd i Region Midt har udtrykt interesse for arbejdet, og vil gerne have en kopi af 
rapporten, hvis RTR accepterer dette. 
 
Temaet ”fremtidsscenarier” er ikke beskrevet tydeligt. Det indgår dog et estimat af/ønske om 
fremtidig tilstedeværelsestid for terapeuter i Akutmodtagelser i ét af skemaerne.  
Det har været en grundlæggende antagelse gennem arbejdet, at det vil være til gavn for såvel 
borgerne/patienterne som for terapeuterne og faget, hvis ergo- og fysioterapeuter får en mere 
veletableret rolle på Akutmodtagelser. Hvad angår opgavernes art har gruppen i første omgang 
tænkt, at de opgaver, der allerede nu er beskrevet og implementeret i forskellig udstrækning, også 
kan være kerneydelser i fremtiden. Gruppen har kort berørt opgaveoverdragelse for eksempel fra 
lægerne til terapeuterne som en fremtidig mulighed, men denne er ikke beskrevet i detaljer. 
 
Rapporten består af: 

• Overblik over Akutmodtagelser,  herunder visitationsafsnit i Region Midtjylland 
• Ergo- og fysioterapeuters funktion på Akutmodtagelser, og visitationsafsnit i Region 

Midtjylland 
 

o Viborg og Silkeborg, Hospitaletsenhed Midt 
o Randers 
o Århus 
o Horsens 
o Herning og Holstebro, Hospitaletsenhed Vest 

 
• Kompetencekrav til ergo- og fysioterapeuter, der arbejder i Akutmodtagelser 
• Ergoterapeutiske undersøgelser og interventioner i Akutmodtagelserne i region Midtjylland 
• Fysioterapeutiske undersøgelser og interventioner i Akutmodtagelserne i region Midtjylland 
• Evaluering af terapeutisk tilbud på Akutmodtagelser 
• Kommissorium 

 
 
 
På arbejdsgruppens vegne 
Marie Louise Nyborg 
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Overblik over akutmodtagelser og visitationsafsnit I Region Midtjylland 
 

Enhed Matrikler, 
hvor der er 
akutmod-
tagelse 

Typer af Akutmodtagelsen/ 
visitationsafsnit 
(for eksempel skadestue/akutte 
medicinske ptt/akutte kirurgiske 
ptt etc). 
Max opholdstid angives. 

Terapeuter på  
Akutmodtagelsen 
Angives for ergo og for 
fys. 
Starttidspunkt for 
terapeuter i AM angives 

Antal årlige 
kontakter (i alt, ikke 
kun i fht. terapeuter) 

Terapeut-
normering 
Timer, brutto 
pr. uge 

Beskrivelse af lokaliteter/geografi/logistik 
 

Regionshospitalet 
Randers og 
Sundhedshuset 
Grenå 

Randers 
 

Fælles akutmodtagelse af alle 
akutte patienter fra 1/1-12: 
skadestuepatienter, medicinske 
og kirurgiske ptt (dog modtages 
akutte hjerteptt. direkte på 
afdelingen) 
Max tid i AM: 2 timer 
Max tid i akut sengeafsnit: 17 
timer 

Ja, ergo – og 
fysioterapeut 
Start: 2/1-12 i fælles-
AM. 
 
Både ergo og fys har 
haft opgaver på det tidl. 
Med-akutafsnit i mange 
år. 
 

Skadestue: 26149 
(2011) 
 
M-afd.: 
6334 (2011) 
 
K-afd.: 
4231 (2011) 
 
Akutmodtageafd. 
10878 (2011) 

Fys: 74 ti/uge 
Ergo: 20 ti 
/uge 

Èn indgang med fælles triagering. Skadestue 
og ”flyverstole” (2-timers ophold) ved siden af 
hinanden i samme plan. Akut sengeafsnit (max 
17 ti) beliggende på etagen lige over skadestue 
og flyverstole. Akutte ortopæd-ptt med behov 
for kort indlæggelse, indlægges dog på 
almindelig, ortopædkirurgisk sengeafsnit.  

 
Skadestuen nej 23.653  Herning 

 ASA (Akut senge afsnit, max 24 
timer) 

ja, 1 maj 2011 4. 376 patienter i 
2011 
25 senge + 8 obs-
stole 

Ergo: ca. 20 
t/u 
Fys: ca 64 t/u 
 
+ geriatrisk 
team 
(ca 5 t /U) 

Samme etage, anden bygning, men forbunden 
med gang 
 

Akut klinik/modtagelse nej   

Hospitalsenhed 
Vest 

Holstebro 
MM (Medicinsk modtageafsnit) Ja, 1 jan 2012 11 senge + 7 

geriatriske senge 
Ergo: 5 t/u  
Fys: 7 t/u 
Geriatrisk 
team 60 t/uge 

Samme bygning, forskellig etage 

 
Nørrebroga
de: 
(NBG) 
 
 

Skadestue 
 
 

E/F kl. 10-14.30, siden 
sept. 2011. 
Fys afprøver 
søndagsvagt kl. 12-19 

55.000 
 
 

37/37 brutto 
 
 
 

Aarhus 
Universitetshospit
al  

 
 Nørrebro-

gade: 
Ortopædkirurgisk 
visitationsafsnit (OVA) 

E/F kl. 7.30-15.24 
+ weekend, 

2.200 
 

Ergo 20 t/uge  
Fys 100 t/uge 

Akutafsnittene på NBG samles 1.2.12, så de 
fysisk ligger side om side.  
MVA,THG bliver på Tage Hansensgade. 
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  gennem mange år. brutto 

Nørrebro-
gade: 
 

Medicinsk visitationsafsnit 
(MVA, NBG) 

E/F kl. 7.45-12, siden 
nov. 2011 

4.000 
 

25/25 + 
afløsning 

Tage 
Hansens-
gade 

Medicinsk vistationsafsnit 
(MVA, THG) 

Ergo og fys, tilkald, 
gennem mange år. 

6-7.000 tilkald 

Nørrebro-
gade,  

neurologisk akutmodtagelse E/F, dagvagt ? Fys: 259 
ti/uge 
Ergo 259 
ti/uge 

 

 

Hospitalsenhed 
Horsens 

 
 

Horsens • Skadestuen 
• Et modtageafsnit til 

modtagelse af akutte 
kirurgiske og medicinske 
patienter  

• Et observations afsnit til 
færdigbehandling af korttids 
indlagte patienter  

21 sengepladser  
Max 48 timer. Akutte hjerteptt., 
børn med kirurgiske sygdomme, 
fødende og kvinder med 
underlivs sygdomme modtages 
direkte på sengeafdelingen 

Siden 2003. E/F ved 
behov.  
 
I geriatrisk team: start 
1.1.2011. Fast tilknyttet 
ergoterapeut. 
Fysioterapeut efter 
behov 
 

Skadestue: 22.000  
Modtage- og 
observationsafsnit: 
12.000  
 

Geriatrisk 
team: Efter 
behov. 
Mellem 15 og 
25 timer/uge 
fys/ergo 
 
Øvrige 
grupper: 
Efter behov 
Mellem 15 og 
25 timer.  
  

Akutafdeling og modtageafsnit er placeret i 
umiddelbar forlængelse af hinanden  

 
Skadestuen Kun pr henvisning siden 

2001 
7500 ?? FYS 1 -2 t. 

Ergo 1-2t. 
Ortopædkirurgiske modtagelse  
 

Siden aug. 2009 2481  FYS  
20t.  
ERGO 15t. 

Medicinske/Organ kirurgisk 
modtagelse max 48 timer  

Siden sep. 2011 7650 FYS  
20t. 
ERGO 20 t. 

Viborg 

Neurologiske Akutklinik: 
1-2 besøg i dagklinikken  

Siden sep. 2011 1500 FYS  
20 t. 
ERGO 20 t. 

 
 
NU: Samlet i et hus, på forskellige etager 
 
 
2018: er planen at der skal laves en samlet 
akutmodtagelse. 

Hospitalsenhed 
Midt  

 

Silkeborg Medicinsk visitationsafsnit 
 

Siden sep. 2011 1414 ?? FYS  
30t. 
ERGO 
30t. 

I samme hus 
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Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit;  

Randers 
Sted : Randers 
Tilknyttede kommuner: Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs 
 
Ansættelsesforhold  
For ergoterapeuter og fysioterapeuter i 
Akutmodtagelsen 
 

Ergo- og fysioterapeuterne er ansat i Ergo- og fysioterapien, der er en central enhed, som servicerer hele hospitalet samt sundhedshuset (dog 
undtaget apopleksiafsnittet). Ergo- og fysioterapien er organiseret under O og K-afdelingsledelse. Terapeuterne refererer til hhv. den ledende 
ergoterapeut og den ledende fysioterapeut. 
 

Den ortopædkirurgiske fysioterapeut: Opholder sig på alle hverdage mellem kl. 10.00 – 12.00 og 12.30 – 14.00 overvejende i Akut 
Modtageafsnit,og kan i det tidsrum undersøge og behandle patienter her. Mellem kl. 8.00 – 10.00 følger fysioterapeuten op på ortopædkirurgiske 
patienter, som er set i Akut Modtageafsnit den foregående aften og nat / weekend. Efter kl. 14.00 færdiggøres dagens opgaver.  
Den medicinske fysioterapeut: Opholder sig på alle hverdage mellem kl. 10.00 – 15.00 i Akut Modtageafsnit, eller på Akut sengeafsnit. Mellem 
kl. 8.00 – 10.00 følger fysioterapeuten op på medicinske patienter, som er set i Akut Modtageafsnit den foregående aften og nat / weekend.  
 
Ergoterapeuten :Har både medicinske og ortopædkirurgiske kompetencer -  opholder sig på hverdage mellem kl. 8.00 – 10.00 og kl. 13.00 – 14.00 
i Akutmodtagelsen plan 2, eller på Akut sengeafsnit plan 4. Der undersøges og vurderes patienter, samt følges der op på patienter fra den 
foregående dag / nat / weekend. 
Fra Akutmotagelsen i A-bygningen (skadestuen)kan ergoterapeuten tilkaldes efter behov.  
Det er ikke terapeuter på Akutmodtagelsen i weekends og på helligdage. I forbindelse med ferier og andet fravær, kan terapeutdækningen blive 
formindsket. 
 
Det er ikke terapeuter på Akutmodtagelsen i weekends og på helligdage. I forbindelse med ferier og andet fravær, kan terapeutdækningen blive 
formindsket. 

Tilstedeværelsestider  
for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
Angiv i fht. hverdage, weekends, helligdage, 
ferieperioder 
 
Incl. muligheder for tilkald 
 

Fysioterapeuterne kan kontaktes på en bærbar telefon i dagvagten (8-15), hvis der opstår et behov, og de ikke umiddelbart kan findes i 
Akutmodtagelsen. Hvis der er behov for specialister (for eksempel en ryg-fys), kan denne tilkaldes. Fysioterapeuterne skal tilkalde ergoterapeuten, 
hvis der opstår behov for ergoterapi i dagvagten ud over tilstedeværelsestiderne. 
Der er ingen tilkaldemuligheder ud over dagvagten 8-15 
 
Målet er på sigt at have fysioterapeuter og ergoterapeuter  i Akutmodtagelsen i tidsrummet 8-18, alle 7 dage om ugen. 
 
 
 
 

Ønsker for tilstedeværelsestid på længere 
sigt- hvad er visionen? (hvis anderledes end 
aktuel tid) 
Angiv i fht. hverdage, weekends, helligdage, 
ferieperioder 
 
Antal involverede terapeuter 
Hvor mange hhv. ergo- og fysioterapeuter 
varetager opgaver i Akutmodtagelsen? 
 

Foreløbig 2 o-fysioterapeuter, 1 M-fys og 1 ergoterapeut. 
 
På sigt skal ca. 4 ergoterapeuter og 12 fysioterapeuter kunne varetage funktionen 
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Stillings- og funktionsbeskrivelse 
for hhv. ergo- og fysioterapeuter tilknyttet 
Akutmodtagelsen. 
Evt. beslægtede beskrivelser 
Henvis til bilag, link ol. 

Bilag: Ergoterapeutisk intervention i Akutmodtagelsen, RRA (bemærk: dokumentet er stadig under redigering) 
Bilag: Fysioterapeutisk intervention i Akutmodtagelsen, RRA (bemærk: dokumentet er stadig under redigering) 
 
 
 

Henvisningsmetode 
Anvendes rammeordination, hvis ja: hvilke 
diagnoser/symptomer/kriterier? 

Der arbejdes på indførsel af rammeordination til udvalgte diagnoser (patienter med behov for respirationsfysioterapi, patienter med betydelige 
funktionsevnenedsættelser, patienter med synkebesvær, patienter med lænderygsmerter på ikke-traumatisk baggrund). 
Aktuelt arbejdes efter ordination – i praksis er det et samarbejde mellem plejepersonale, terapeut og læge at de relevante patienter får en 
henvisning. 

Konkrete opgaver 
som ergoterapeuter og/eller 
fysioterapeuterne varetager 
 
+ Link til retningslinjer 

Respirationspatienter, apopleksi-ptt, geriatriske ptt (ikke alle), rygpatienter, patienter med funktionsevnenedsættelse, frakturpatienter 
 
 
 

Dokumentation i EPJ  
Anvendes terapeutfaglige eller tværfaglige 
standardplaner? 
Findes der terapeutfaglige standardplaner i 
Akutmodtagelsens standardpakker eller 
planlægger terapeuterne selv SFI´erne? 

Aktuelt dokumenteres i undersøgelses- og interventions-SFI-er udarbejdet til terapeuter. Der findes ikke terapeutiske standardplaner i 
Akutmodtagelsens standardpakker, så terapeuterne planlægger selv SFI-erne. Målet er, at der skal udarbejdes to terapeutiske standardplaner (en 
for ortopædkirurgiske patienter og en for medicinske patienter), og at disse skal tilføjes Akutmodtagelsens standardpakker, så terapeuterne ikke 
selv skal planlægge SFI-er. 
 

Erfaringer 
For eksempel i forhold til: 
- opstart af tpp på Akutmodtagelsen 
- samarbejdsrelationer 
- efterspørgsel på tpp-ydelser 
- dilemmaer 
- valg af opgaver 
- gode ideer 
- hvilke faglige og personlige 

kompetencer er nødvendige i fht. 
Akutmodtagelsen? 

 

På trods af en ihærdig kontakt og information til afdelingsledelsen for Akutmodtagelsen i perioden op til starten af Akutmodtagelsen, er disse 
informationer ikke kommet tilstrækkeligt ud i organisationen. Det har betydet, at medarbejderne ikke har været forberedte på samarbejdet med 
terapeuterne, som derfor har mødt undren/let modstand. Konklusion: man skal være meget opmærksom på at informere på alle niveauer, og 
informationerne skal gentages! 

Systematisk monitorering 
Systematisk daglig brug af måleredskaber 
eller lign til den enkelte patient registreret 
f.eks. i EPJ. Kan danne basis for fremtidig 
forskning. 

Nej 
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Effektmåling og evaluering af ergo- og 
fysioterapeuters indsats på 
Akutmodtagelser 
- Planlagte modeller til effektmåling og 
evaluering 
- Ideer til effektmåling og evaluering  
- Viden om modeller for effektmåling samt 
evaluering fra andre regioner 
(Obs både kvantitative og kvalitative 
modeller) 

Planlagt evaluering: 
- Case-beskrivelser. Vi forbereder os på at kunne skrive ”de gode historier”, dvs. eksempler på cases, hvor den terapeutfaglige 

intervention har gjort en forskel, enten i form af forbedret kvalitet, som hurtigere udskrivelse, sikring af overførsel til relevant afdeling, 
hurtigere igangsættelse af relevant behandling. Vi samler en oversigt over alle de særligt gode patientkontakter, og noterer kort, hvad det 
drejer sig om 

- GOP: vi samler et overblik over de patientkontakter, hvor vi udarbejder en GOP, og hvor vi ellers ikke ville have haft mulighed for det. 
 
Andre ideer: 

• Patienttilfredshedsundersøgelse (SL + studier): Oplagt form for evaluering! Spørge ind til patienternes oplevelse af sammenhæng i 
forløbet og den terapeutiske interventions værdi. Spørge ind til betydningen af den terapeutiske indsats – men obs at andre faggruppers 
indsats kan ændres af, at der er en terapeut som en del af behandlerteamet (kunne løses ved at spørge de andre faggrupper om dette, men 
ikke nemt!) . Gerne sammenligne ved at lave patienttilfredshedsundersøgelse af såvel patienter som har og ikke har modtaget terapeutisk 
intervention.  

• Patienttilfredshedsundersøgelse, herunder sammenligning af resultater fra patienter som har og ikke har modtaget terapeutisk 
intervention på akutafsnittet. Kan gøres ved hjælp af interview, fx telefoninterview, eller spørgeskema.  
Vil kræve ressourcer til planlægning og udførsel. Rimeligt ressourcetungt, men omvendt realistisk indenfor egne ressourcer / rammer.  

• Genindlæggelser. Samle eksempler på patienter, som genindlægges grundet ikke-mødte funktionsnedsættelser efter kontakt til 
akutafsnittet i perioder, hvor der ikke har været terapeutisk intervention i akutafsnittet (Hvis det kommer til at ske).  
Kan gøres vha. ganske få ressourcer, idet det blot kræver samling af eksempler ved akut-terapeuterne, og efterfølgende sammenfatning / 
afrapportering af disse.  

• Vurdering af terapeutisk intervention af samarbejdspartnere. Se ovenfor. Kan gøres ved spørgeskema eller interview.  
Vil kræve ressourcer til planlægning og udførsel. Rimeligt ressourcetungt, men omvendt realistisk indenfor egne ressourcer / rammer.  

Kompetenceprofil 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut 

Bilag: kompetenceprofil, terapeut på Akutmodtagelsen (bemærk: dokumentet er stadig under redigering). Kompetenceprofilen er et tillæg til 
stillings- og funktionsbeskrivelsen for hhv ergo- og fysioterapeut i basisstilling 

Markedsføring af terapeuter på 
Akutmodtagelsen 
Hvilke tiltag har været/bliver anvendt? 

Vi (ledn. fys og lend. Ergo) har afholdt møder med afdelingsledelsen for Akutmodtagelsen, hvor vi argumenteret for fornuften i at have terapeuter 
på Akutmodtagelsen. Vi har påtaget os funktionen uden at få tilført ekstra resssourcer. 
Vi har gennemført et litteraturstudie, hvor flere konklusioner tydede på, at det er en fordel med terapeuter i Akutmodtagelser. Studiet har vi brugt 
i argumentationen overfor afdelingsledelsen på akutmodtagelsen (og denne har brugt det i fht. hospitalsledelsen). 
Vi har gennemført en patient-invertering. Vi gennemgik alle akutte patientforløb på en tilfældigt udvalgt hverdag, og vi undersøgte i hvilke 
tilfælde, en ergo eller fys ville have gjort en positiv forskel. I ca. 1/3 af patientforløbene kunne en terapeutisk intervention have tilført værdi i 
form af øget kvalitet og/eller hurtigere afklaring og evt. hurtigere udskrivelse (bilag ”Patientinvertering, samlet konklusion”) 
Vi planlægger et oplæg ”Hvad kan en ergoterapeut og en fysioterapeut på en Akutmodtagelse”, som skal holdes på personalemøder for 
plejepersonale og læger på Akutmodtagelser. 

Organisering af tværfagligt samarbejde 
F.eks. konferencer, anden kommunikation 

 

Kommunikationen (ud over den skriftlige) er ikke organiseret. På det akutte sengeafsnit kommunikerer terapeuterne i reglen med den 
sygeplejefaglige gruppeleder flere gange dagligt. Terapeuterne kommunikerer også med visitator i triagen (sygeplejerske) og med de involverede 
læger. 
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Kontakt til ledende terapeuter 
Evt. andre terapeuter, der er særligt 
involverede 

Ledende ergoterapeut Helle Kærgaard 78421991 
Ledende fysioterapeut Marie Louise Nyborg 78421981 
Udviklingsterapeut Gitte Madsen 78421982 
Fysioterapeut Mette Søbye 78421980 
Ergoterapeut Merete Mühlenfeldt Jessen  78421995 
Fysioterapeut Elin Hyrum 78421980 
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Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit;  

Hospitalsenhed Vest 
Sted: ASA (Akut sengeafsnit) på Regionshospitalet Herning + MM (Medicinsk modtageafsnit) Holstebro 
 
Tilknyttede kommuner: Ikast/Brande, Ringkøbing/Skjern, Herning, Holstebro, Lemvig, Struer 
 

Ansættelsesforhold  
For ergoterapeuter og fysioterapeuter i 
Akutmodtagelsen 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter er ansat i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, der er en central enhed med en chefterapeut som øverste 
ledelse, som servicerer hele Hospitalsenheden Vest. Terapeuterne, der kommer i ASA og MM arbejder i AKIMA/medicinsk gruppe og referer til 
ledende terapeut. 
ASA, Herning 
Ergoterapi: Funktionen dækkes af 2 ergoterapeuter, der ud over acutmodtagelsen også varetager opgaver på Intensiv afsnit og medicinske 
sengeafdelinger samt organkirurgien. Ergoterapeuterne er kun til stede på hverdage kl. 08.00-14.00 
Ingen ergoterapi i week-enden. 
 
Fysioterapi: Funktionen dækkes af 2 fysioterapeuter, der ud over acutmodtagelsen også dækker Intensiv afsnit. 
Der er tilstedeværelse kl. 08.00-15.00  
Week-end: der er week-end vagt og helligdagsvagt hele året. Funktionen dækkes her af den samlede stab af fysioterapeuter i Fysioterapien-
ergoterapien, Regionshospitalet Herning. 
 
Geriatrisk team: Geriatrisk team dækker ASA –og har opprioriteret denne funktion i forhold til tidligere. 
Ingen tilstedeværelse i week-ender og på helligdage. 
 
Mulighed for tilkald: 8 – 15.00 på hverdage  
Tilkald sker via mobiltelefon, således at afdelingen kan tilkalde fysioterapeuter og ergoterapeuter når disse ikke fysisk er til stede på ASA. 
Fys: 8 – 14.30 i week-ends – Tilkald via vagttelefon. 

Tilstedeværelsestider  
for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 
Incl. muligheder for tilkald 
 

MM, Holstebro 
Geriatrisk team: I samarbejde med geriatrisk overlæge prioriteres de geriatriske patienter 
Ergoterapi: Efter henvisning eller tilkald (8-14.00) 
Fysioterapi: Efter henvisning eller tilkald (8-15.00) Fys: 8 – 15 i weekend 
ASA, Herning 
I en forsøgsperiode afprøvedes tilstedeværelse i tidsrummet kl. 08.00-17.00 for fysioterapeuter. 
Forsøget viste at behovet ikke var så stort. 

Ønsker for tilstedeværelsestid på længere 
sigt- hvad er visionen? (hvis anderledes end 
aktuel tid) 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 

MM, Holstebro 
Afdelingen har været omorganiseret flere gange de sidste tid, senest 1. januar 2012. Derfor er samarbejdsaftalerne ikke endelig på plads. 
Geriatrisk team indgår i et tæt samarbejde med afdelingen og geriatrisk overlæge omkring visitering af patienter. 
 
Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen ønsker ramme aftale for nogle af patienterne, ex KOL patienter og patienter med funktionstab. 

Antal involverede terapeuter 
Hvor mange hhv. ergo- og fysioterapeuter 

ASA, Herning 
Til dagligt 2 ergoterapeuter – som også varetager andre funktioner..  Ved ferie/sygdom kan 3 forskellige varetage opgaven 
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Til dagligt 2 faste fysioterapeuter. Ved ferie/sygdom kan AKIMA gruppens øvrige 3 fysioterapeuter varetage opgaven varetager opgaver i Akutmodtagelsen? 
 MM, Holstebro 

2 forskellige ergoterapeuter 
2-3 forskellige fysioterapeuter 
ASA, Herning 
Der er lavet generel kompetenceprofil for AKIMA fysioterapeut og ergoterapeut –samt geriatrisk terapeut. 
Ikke en specifik stillings- og funktionsbeskrivelse på akutfunktionen. 

Stillings- og funktionsbeskrivelse 
for hhv. ergo- og fysioterapeuter tilknyttet 
Akutmodtagelsen. 
Evt. beslægtede beskrivelser 
Henvis til bilag, link ol. 

MM, Holstebro 
Der er lavet generel kompetenceprofil for medicinsk fysioterapeut og ergoterapeut – samt geriatrisk terapeut. 
Ikke en specifik stillings- og funktionsbeskrivelse på akutfunktionen. 
ASA, Herning 
Der er lavet rammeaftale for visse patientkategorier: 

• Patienter med respiratoriske problemer (f.eks. KOL eller pneumoni)  
• Patienter med betydelig funktionsevnenedsættelse.  
• Akutte ortopædkirurgiske patienter med diagnoser som (fys):  

o Malleolfraktur  
o Frakturer i foden  
o Crusfraktur  
o Patellafraktur  
o Femurfraktur  
o Humerusfraktur  
o Stabil bækkenfraktur  

            og som har behov for hjælpemidler (ergo) 

Resten er efter henvisning fra lægen  
 
Se rammeaftalen: 
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/628A94B8F3AA6993C1257885002F20F9?OpenDocument 

Henvisningsmetode 
Anvendes rammeordination, hvis ja: hvilke 
diagnoser/symptomer/kriterier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM, Holstebro 
MM udfylder et henvisningskort 
 
Der er ikke lavet nogen rammeaftale endnu 

Konkrete opgaver 
som ergoterapeuter og/eller 
fysioterapeuterne varetager 
 
+ Link til retningslinjer 
 
 
 
 

ASA, Herning 
Ergoterapi:  
Interview, samtale, afklaring af hjemlige forhold 
ADL-undersøgelse, vurdering af funktionsevne 
Dysfagiscreening/FOTT-undersøgelse, observation af ernæring evt. opstart på FOTT-behandling 
Kognitiv undersøgelse vha ADL, MMSE, Urskive, Trandex CF 
Afprøvning/måltagning til hjælpemidler/udlevering/formidling af hjælpemidler 
Opstart på genoptræning af aktivitetsudførelse 
Udarbejdelse af genoptræningsplan i samarbejde med fysioterapeut og læge 
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Følge patient eller overlevering af patient til terapeut på sengeafdeling 
Kontakt til kommunen 
 
Se instruks for ergoterapi på ASA: se http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/014EEF6872FCD55BC1257885002D7F97?OpenDocument 
 
Fysioterapi: 
Vurdering af funktionsevne. 
Instruktion i øvelser efter operation 
Vejledning og træning i forflytning 
Mobilisering 
Vurdering af behov for ganghjælpemidler og udlevering af disse 
Anlæggelse af bandager (Mitella, Collarn’cuff, Don Joy mm) 
Respirations-fysioterapi (åndedrætsøvelser, pepfløjte, C-PAP) 
Afklaring af praktiske omstændigheder ifb. udskrivelse 
Udarbejdelse af genoptræningsplan i samarbejde med læge og evt. ergoterapeut 
Følge patient eller overlevering af patient til terapeut på sengeafdeling 
Kontakt til kommunen 
 
Se instruks for fysioterapi på ASA: se  http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/07F75CD2340E3048C1257876003370B1?OpenDocument 
 
Instruks for geriatrisk team er under revidering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MM, Holstebro 

Ergoterapi:  
Interview, samtale, afklaring af hjemlige forhold 
ADL-undersøgelse, vurdering af funktionsevne 
Dysfagiscreening/FOTT-undersøgelse, observation af ernæring evt. opstart på FOTT-behandling 
Kognitiv undersøgelse vha ADL, MMSE, Urskive, Trandex CF 
Afprøvning/måltagning til hjælpemidler/udlevering/formidling af hjælpemidler 
Opstart på genoptræning af aktivitetsudførelse 
Udarbejdelse af genoptræningsplan i samarbejde med fysioterapeut og læge 
Følge patient eller overlevering af patient til terapeut på sengeafdeling 
Kontakt til kommunen 
 
Se instruks for ergoterapi: 6.0.2 Almene medicinske patienter – ergoterapeutisk intervention, ErgoFys – HEV. http://e-dok.rm.dk/e-
dok/e_hovete.nsf/UI2/323965F6208CF879C12577F5003F8E9A?OpenDocument 
 
Fysioterapi: 
Vurdering af funktionsevne. 
Instruktion i øvelser efter operation 
Vejledning og træning i forflytning 
Mobilisering 
Vurdering af behov for ganghjælpemidler og udlevering af disse 
Respirations-fysioterapi (åndedrætsøvelser, pepfløjte, C-PAP) 
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Afklaring af praktiske omstændigheder ifb. udskrivelse 
Udarbejdelse af genoptræningsplan i samarbejde med læge og evt. ergoterapeut 
Følge patient eller overlevering af patient til terapeut på sengeafdeling 
Kontakt til kommunen 
 
Se instruks for fysioterapi: 6.0.3 Almene medicinske patienter – fysioterapeutisk intervention, ErgoFys – HEV. http://e-dok.rm.dk/e-
dok/e_hovete.nsf/UI2/323965F6208CF879C12577F5003F8E9A?OpenDocument 
ASA, Herning 
Der dokumenteres i EPJ i terapeutfaglige standardplaner 
 
Fys: under ”Kort terapeutisk intervention” 
Ergo: under ”Ergoterapeutisk intervention” 
Tværfagligt: ”hjælpemidler” 
 
Se bilag 

Dokumentation i EPJ  
Anvendes terapeutfaglige eller tværfaglige 
standardplaner? 
Findes der terapeutfaglige standardplaner i 
Akutmodtagelsens standardpakker eller 
planlægger terapeuterne selv SFI´erne? 
 

MM, Holstebro 
Ligner ovennævnte 
ASA, Herning 
Vores erfaringer er, at det er vigtigt at forberede det øvrige personale på terapeuternes tilstedeværelse/opgaver via personalemøder, hvor man 
præsenterer terapeuternes arbejdsområder og hvorledes terapeuterne kan indgå i det tværfaglige teamarbejde omkring patienterne med det 
formål at lave effektive, velkoordinerede patientforløb. 
 
Det er oplevelsen, at det er vigtigt at fremhæve, hvorledes terapeuterne kan indgå i forløbene og aflaste sygeplejerskerne. 
 
Dernæst er det vigtigt med en ledelsesmæssig opbakning omkring området, således at der kan blive taget hånd om evt. problemstillinger hurtigt 
og effektivt. Vigtigt med godt samarbejde mellem funktionslederne i Ergoterapi- og Fysioterapiafd. og akutafdelingen. 
 
Efterspørgslen efter ydelser er stigende jo mere det øvrige personale lærer terapeuterne – og deres funktioner – at kende. 
 
Det er vigtigt at være fysisk til stede på afdelingen i så høj omfang som muligt – og deltage i kaffedrikning – m.m så man indikerer team-spirit 
–selv om man kommer fra en anden afdeling. 
Det er væsentligt at man har erfarne – og robuste – terapeuter på akutafdelingen. Man skal – i begyndelsen – tåle modstand og være smilende 
og åben. 
Det vil være væsentligt, at åbne op for tilstedeværelse i modtagelsen – idet terapeuters kernekompetencer – efterspørges her: der vil helt sikkert 
kunne blive meget spændende jobs her – og funktionen kunne medføre bedre  
Forløb her (f.eks. håndledsbrud, forstuvninger i anklen m.m.) 

Erfaringer 
For eksempel i forhold til: 
- opstart af tpp på Akutmodtagelsen 
- samarbejdsrelationer 
- efterspørgsel på tpp-ydelser 
- dilemmaer 
- valg af opgaver 
- gode ideer 
- hvilke faglige og personlige 

kompetencer er nødvendige i fht. 
Akutmodtagelsen? 

 

MM, Holstebro 
Få erfaringer endnu 
ASA, Herning 
Vi vil gerne have systematisk monitorering i hverdagen, har dog ikke besluttet hvilke redskaber endnu.  
CAS, Barthel 100 ?? Behov for koordinering med kommunerne. 
Geriatrisk gruppe anvender dog fast Barthel 100 

Systematisk monitorering 
Systematisk daglig brug af måleredskaber 
eller lign til den enkelte patient registreret 
f.eks. i EPJ. Kan danne basis for fremtidig 
forskning. MM, Holstebro 
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 Ikke taget stilling 
ASA, Herning 
Det er meget svært at måle på effekten! 
Vi har drøftet sagen indgående med kvalitetsafdelingen og er nået frem til ,at vi vil ”måle” effekten ved historiefortællinger – Case-rapport eks.: 
den terapeutiske intervention medførte, at patienten blev udskrevet inden for 24 timer , interventionen medførte, at patienten fik en højere kvalitet 
i de instruktioner/vejledninger end ellers m.m. 
Vi har også overvejet tilfredshedsundersøgelser, men problemet med disse er, at patienterne ikke har noget sammenligningsgrundlag. 

Effektmåling og evaluering af ergo- og 
fysioterapeuters indsats på 
Akutmodtagelser 
- Planlagte modeller til effektmåling og 
evaluering 
- Ideer til effektmåling og evaluering  
- Viden om modeller for effektmåling samt 
evaluering fra andre regioner 
(Obs både kvantitative og kvalitative 
modeller) 

MM, Holstebro 
Ikke taget stilling 

ASA, Hering 
Fællesdelen: se http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/980930DA674FC647C125783900489E4C?OpenDocument  
Medicinsk ergoterapeut: se http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/EE220BC35F0CC7DCC12578CD0049B82B?OpenDocument  
AKIMA- fysioterapeut: se http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/4872F37518665117C12578B6002C9A0E?OpenDocument  

Kompetenceprofil 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut 

 
MM, Holstebro 
Fællesdelen http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/980930DA674FC647C125783900489E4C?OpenDocument  
Medicinsk ergoterapeut http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/EE220BC35F0CC7DCC12578CD0049B82B?OpenDocument  
Medicinsk fysioterapeut http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_hovete.nsf/UI2/1D629C1949A5B9D7C12578CD004A25DD?OpenDocument 
ASA, Herning 
Afdelingsledelsen har lagt en strategi for indsatsen ved at satse på funktionen (normering m.m.) 
Funktionsledelsen. Der har været afholdt møder med såvel afdelingsledelsen som funktionsledelsen inden starten. 
Basismedarbejder. Fortæl den gode historie til personalet på p-møde, hvor man fremhæver, hvad terapeuter kan og hvorledes terapeuter kan 
indgå i team-samarbejdet, således at patientforløbene optimeres. 
Evt. andre 

Markedsføring af terapeuter på 
Akutmodtagelsen 
Hvilke tiltag har været/bliver anvendt? 

MM, Holstebro 
Ingen tiltag endnu 
ASA, Herning 
Der er morgenmøde kl. 08.00, hvor der koordineres/planlægges tværfagligt. 
Der kommunikeres herudover med de enkelte sygeplejersker, der er tilknyttet den enkelte patient. 
 
Man anvender Midt-Epj til kommunikation – såvel til det tværfaglige team som til den evt. videre færd på hospitalet. 

Organisering af tværfagligt samarbejde 
F.eks. konferencer, anden kommunikation 

 

MM, Holstebro 
Geriatrisk gruppe prioriterer patienter sammen med geriatrisk læge. 
Derudover ad hoc kontakter 
ASA, Herning   
Jørn Lind Jacobsen 

Kontakt til ledende terapeuter 
Evt. der er særligt involverede 

MM, Holstebro 
Karin Dahl Lassesen 
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Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit;  

Aarhus Universitetshospital 
 
Sted: Aarhus Universitetshospital (forkortes AUH) 
Skadestuen NBG (Forkortes E0) 
Medicinsk visitationsafsnit (48 timer) hhv. på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade (Forkortes MVA NBG og THG) 
Ortopædkirurgisk visitationsafsnit (traume) NBG (Forkortes OVA) 
Neurologisk akutmodtagelse på F2, NBG 
(Intensivafsnittet THG (forkortes OVITA)) 
 
Tilknyttede kommuner: Århus Kommune og Samsø.  
 

Ansættelsesforhold  
For ergoterapeuter og fysioterapeuter i 
Akutmodtagelsen 
 

Alle ergo- og fysysioterapeuter er centralt ansat i Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen, i Akutcenteret på AUH 
E0 og OVA betjenes af terapeuter fra Kir.gr. NBG. De geriatriske patienter på OVA betjenes af terapeuter fra det geriatriske GO-team  
MVA NBG betjenes af terapeuter fra Med.gr. NBG.   
MVA THG betjenes af terapeuter fra Med. gr. THG . De geriatriske patienter på MVA betjenes af terapeuter fra det geriatriske MVA-team  
Neurologisk akutmodtagelse, F2: De geriatriske patienter betjenes af terapeuter fra det geriatriske APO-team  

Tilstedeværelsestider  
for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 
Incl. muligheder for tilkald 
 

E0: Ergo og Fys er tilstede på hverdage fra kl. 10-14.30, dagligt fra 8-10 samles op på patientsager fra tidsrummet 14.30-10. Fys. Har afprøvet 
søndagsvagt i tidsrummet kl. 12-19, og i løbet af efteråret 2012 forventer vi at have en fys vagt søndag i skadestuen. 
OVA: Ergo og fys er tilstede på hverdage fra kl. 7- ca. 15 (1 ergo, 3-4 fys) I weekender betjenes afsnittet via tilkald af fys. fra kl. 8-14 ift. nye 
1.gangsmob, resp.fys, og hjælpemidler/GOP mhp. udskrivning. De geriatriske patienter betjenes af geriatrisk GO-team: 15.30 (2 fys) 
MVA NBG: Ergo og fys er tilstede på hverdage fra kl. 7.45-ca. 12, der kan tilkaldes særlig rygfys, fys på tilkald i weekender fra 8-14. 
MVA THG: Ergo og fys er på tilkald på hverdage fra kl.8-14, fys i weekender fra kl. 8-14.  
Geriatrisk MVA-team 8-18 (2 fys, 2 ergo) 
(OVITA THG: Fys fra OVITA kan tilkaldes til resp. tilsyn på THG, for at forebygge at ptt. på stamafsnit vælter respiratorisk og overflyttes til 
intensiv) 
Neurologisk akutmodtagelse, F2: 8-15.30, 2 fys, 2 ergo 

Ønsker for tilstedeværelsestid på længere 
sigt- hvad er visionen? (hvis anderledes end 
aktuel tid) 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 

E0: Vi er fortsat i gang med at afdække hvilket tidsrum det er ressourcemæssigt hensigtsmæssigt at have terapeuter i skadestuen. Indtil nu har vi 
haft meget fokus på at supplere med terapeutiske kompetencer i skadestuen, hvor det kvalitetsmæssigt gav det største løft. Vi har en forventning 
om at opgaverne udvikler sig og udvides over tid. Evt. bliver patienterne i stedet for fremmøde på ”skæve” tidspunkter via skadestuens 
telefonvisitation guidet direkte over i et subakut fys eller ergo program i ambulatoriet, så pt. først kommer til sygehuset i tidsrummet hvor ergo/ 
fys er tilstede. 
OVA: Fremtiden kan være at vi skærer ned på vores tilbud i OVA for at få ressourcer og opgaver til at harmonere, det kan betyde at vi 
eksempelvis fremadrettet ikke starter ny behandling op på ptt. meldt efter kl. 13 eller 14. Det kan betyde at disse ptt. ikke får et ergo/fys tilbud 
eks. ift. hjælpemidler/vejledning/instruktion, da de i nogle tilfælde bliver udskrevet samme aften. 
MVA NBG: Vi er i gang med en omlægning til tidlig terapeutintervention i det medicinske område, så vi har meget fokus på at se de akutte ptt. i 
MVA og i mindre grad end tidligere på stamafdelingerne. 
MVA THG: Der afventes på THG. 

Antal involverede terapeuter E0: 3-4 fys, 2-3 ergo (forventer 5-6 fys i søndagsvagtrul) 
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Hvor mange hhv. ergo- og fysioterapeuter 
varetager opgaver i Akutmodtagelsen? 
 

OVA: 6-7 fys, 2-3 ergo (12 fys i lørdagsvagtrul) Geriatriske patienter: Geriatrisk GO-team 2 fys 
MVA NBG: 2-3 fys, 1 ergo (forventer flere ergoterapeuter involveret på sigt) 
MVA THG: tilkald. Geriatriske patienter: Geri-MVA-team:2 fys 2 ergo 
Neurologisk akutmodtagelse F2:  2 ergoterapeuter + 2 fysioterapeuter a´37 t/uge 
 

Stillings- og funktionsbeskrivelse 
for hhv. ergo- og fysioterapeuter tilknyttet 
Akutmodtagelsen. 
Evt. beslægtede beskrivelser 
Henvis til bilag, link ol. 

Funktions og kompetenceprofil for terapeuter i skadestuen er færdig i juni 2012. 
Funktionsbeskrivelse for terapeuter på MVA NBG er færdig i juni 2012. 
Funktionsbeskrivelse for terapeuter på et universitetshospital som er under udarbejdelse dækker OVA 
findes på e-dok 
De geriatriske teamfunktioner: Findes i e-Dok 

Henvisningsmetode 
Anvendes rammeordination, hvis ja: hvilke 
diagnoser/symptomer/kriterier? 
 
 

E0: for nuværende henvisning, arbejdes på rammeordination 
OVA: Rammeordination. Geriatrisk GO-team har selv visitionsopgaven 
MVA NBG: for nuværende henvisning, arbejdes på rammeordination 
MVA THG: Henvisning. Geriatrisk MVA-team: Geriatrisk GO-team har selv visitionsopgaven 
Neurologisk akutmodtagelse, F2: Geriatrisk APO-team: Teamet visiterer patienterne i fællesskab med stamafdelingen 

Konkrete opgaver 
som ergoterapeuter og/eller 
fysioterapeuterne varetager 
 
+ Link til retningslinjer 
 

Funktionsevnevurdering, instruktion og vejledning, LFT, ADL, hjælpemiddelformidling, GOP, dysfagivurdering, mobilisering. Supplering af 
læge/pleje ift. undersøgelse, vurdering og diagnostisering. 
Neurologisk akutmodtagelse F2, geriatrisk APO-team:  
 screening + funktionsevnevurdering 
supplerende udredning / diagnosticering 
fastsættelse af tværfaglig mål + plan for patientforløbet 
vejledning og instruktioner til patient + pårørende 
kommunikation, planlægning + koordination med akutafdeling + pt + pårørende + primærsektor 
udskrivelsesplanlægning + koordination 
følge hjem funktion  
opfølgende intervention i patientens hjem 

Dokumentation i EPJ  
Anvendes terapeutfaglige eller tværfaglige 
standardplaner? 
Findes der terapeutfaglige standardplaner i 
Akutmodtagelsens standardpakker eller 
planlægger terapeuterne selv SFI´erne? 

Der dokumenteres i terapeutfaglige standardplaner. 
 
Neurologisk akutmodtagelse F2, geriatrisk APO-team: Der dokumenteres i  

• akutafdelingens journal 
• afd G’s tværfaglige EPJ, i specielt udvalgte tværfaglige standardplaner 

 
Erfaringer 
For eksempel i forhold til: 
- opstart af tpp på Akutmodtagelsen 
- samarbejdsrelationer 
- efterspørgsel på tpp-ydelser 
- dilemmaer 
- valg af opgaver 
- gode ideer 
- hvilke faglige og personlige 

kompetencer er nødvendige i fht. 

I vores nye tiltag som er på E0 og MVA NBG, er vores terapeuter blevet modtaget med åbne arme. Det er etablerede afsnit, hvor der ikke 
tidligere har været terapeuttilknytning. Vi har gået meget på liste tæer for ikke at træde nogen over tæerne, men forsøgt at holde os til og ”sælge” 
vores ydelser og vise vores kompetencer. 
 
De geriatriske teamfunktioner: Der interveneres KUN i specialeafdelinger der selv har efterspurgt geriatrisk ”hjælp” til patientforløbene. 
Snitfladerne til de andre specialers opgaver skal beskrives tydeligt og der skal arbejdsfordeles og oprettes arbejdsgange i forhold hertil.  
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Akutmodtagelsen? 
Systematisk monitorering 
Systematisk daglig brug af måleredskaber 
eller lign til den enkelte patient registreret 
f.eks. i EPJ. Kan danne basis for fremtidig 
forskning. 

Nej 
 
 

Effektmåling og evaluering af ergo- og 
fysioterapeuters indsats på 
Akutmodtagelser 
- Planlagte modeller til effektmåling og 
evaluering 
- Ideer til effektmåling og evaluering  
- Viden om modeller for effektmåling samt 
evaluering fra andre regioner 
(Obs både kvantitative og kvalitative 
modeller) 

Afholdt evaluering: 
- Case-beskrivelser. Vi har i en længere periode skrevet ”de gode historier” ned, dvs. eksempler på cases, hvor den terapeutfaglige 

intervention har gjort en forskel, enten i form af forbedret kvalitet, som hurtigere udskrivelse, sikring af overførsel til relevant afdeling, 
hurtigere igangsættelse af relevant behandling. Vi samler en oversigt over alle de særligt gode patientkontakter, og noterer kort, hvad det 
drejer sig om 

- Vi har afholdt fokusgruppeinterviews med vores nye samarbejdspartnerer mhp. at dokumentere deres oplevede effekt af terapeuter på 
hhv. skadestuen og MVA NBG. 

 
De geriatriske teamfunktioner: De udgående funktioner er opstartet på projektbasis som organisatoriske projekter, og der er afholdt 
evalueringer og rapporteret resultater. 
Funktionerne er siden overgået til drift, og der monitoreres ikke i øjeblikket, men der genereres og kan trækkes lister over 
aktivitet/effektivitet fra Info-RM  

Kompetenceprofil 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut 

 

Se tidligere  
De geriatriske teamfunktioner: Der er ikke nedskrevne regler for kompetenceprofiler til de respektive opgaver, men til de udgående 
teamfunktioner rekrutteres der udelukkende efter terapeuter der  

o kan agere selvstændigt i fremmed kontekst 
o kan agere i et tværfagligt team  
o er meget erfarne og har faglige, kommunikative og personlige kompetencer på højt niveau 
o har udviklet både mono- og tværfaglige kompetencer 

Markedsføring af terapeuter på 
Akutmodtagelsen 
Hvilke tiltag har været/bliver anvendt? 

På ledelsesniveau samarbejder afdelingsledelsen med hospitals-, center- og afdelingsledelserne. Trine Rold samarbejder delsmed driftsledelserne 
dels afdelingsledelserne. Det er i div. formaliserede fora, men også ad hoc. Man skal holde sig til og forstå den strategiske kontekst og 
argumentere i forhold til dem – hvad er på spil for hvem? 
Vi deltager i introduktionen af nye læger og sygeplejersker. Vi underviser og deler vores viden. Vi gør os synlige i de forskellige afsnits 
nyhedsbreve/informationsbøger. 
Vi forsøger hele tiden af understøtte den udvikling der sker i de kliniske afsnit. 
De geriatriske teamfunktioner:  
På ledelsesniveau samarbejder afdelingsledelsen med hospitals-, center- og afdelingsledelserne på strategisk såvel som på driftsniveau. 
Terapeuterne er geriatriske medarbejdere. Eksterne samarbejdspartnere bemærker, at geriatrisk afdelingsledelse har delegeret selvstændig, klinisk 
beslutningskompetence til terapeuterne, så de kan løse den geriatriske opgave sammen med sygepl + læge.  

Organisering af tværfagligt samarbejde 
F.eks. konferencer, anden kommunikation 

 

På OVA og MVA NBG deltager terapeuterne fra ergo-fys-afd AUH i morgenoverlevering, hvor også potentielle terapeutpatienter identificeres.  
På skadestuen følger terapeuterne med i hvilke ptt. der modtages. 
De geriatriske teamfunktioner:  
Det tværfaglige team konfererer og planlægger opgaverne internt, og deltager samlet i konferencer på de akutte og visiterende afdelinger. 

Kontakt til ledende terapeuter 
Evt. andre terapeuter, der er særligt 
involverede 

På funktionslederniveau: Ledende terapeut, 7846 2210 
På Afdelingsniveau: Ledende terapeuter Ulla Skou og Helle Kruuse-Andersen, 7846 2210 
De geriatriske teamfunktioner: Ledende terapeut i Geriatrisk afdeling, AUH, Dorte Nielsen  
doniel@rm.dk      tlf: 29 12 06 71 
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Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit;  

Hospitalsenhed Horsens (HEH) 
 
Sted: Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens (HEH) 
 
Tilknyttede kommuner: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder 
 

Ansættelsesforhold  
For ergoterapeuter og fysioterapeuter i 
Akutmodtagelsen 

Central ansættelse i Terapiafdelingen. Terapiafdelingen refererer direkte hospitalsledelsen. Organiseret med ledende terapeut og 4 
afdelingsterapeuter de er leder for hver sin gruppe: medicinsk, kirurgisk, neuro-endo og geriatrisk. 

Tilstedeværelsestider  
for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 
Incl. muligheder for tilkald 
 

Der er tilstedeværelse alle dage om året. Der er ikke terapeuter på skadestuen 
• Geriatrisk terapeut (oftest ergoterapeut) er til stede dagligt fra morgenstunden. Inddrager efter behov hhv. fysio/ergoterapeut  
• Medicinske fysioterapeuter screener patientlister og er efter behov til stede flere gange i løbet af dagen primært i forhold til patienter 

med luftvejsproblematikker 
• Neuro-endo terapeuter og kirurgiske terapeuter tilkaldes efter behov 

Der er mulighed for tilkald jf. ”Samarbejdsaftale mellem Akutafdelingen og terapiafdelingen”. 
Se desuden ”Samarbejdsaftale mellem Akutafdelingen og terapiafdelingen” (vedhæftet) og beskrivelse af Samarbejde vedr. geriatriske patienter 
på akutafdelingen 

Ønsker for tilstedeværelsestid på længere 
sigt- hvad er visionen? (hvis anderledes end 
aktuel tid) 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 

Der opstartes i sensommeren 2012 et projekt, hvor der vil være fysioterapeut på Skadestuen fra søndag til torsdag kl. 12 til 18 eller kl. 14 til 20 
med henblik på undersøgelse, vurdering og instruktion af patienter med skader på bevægeapparatet.  
Der er overvejelser om øget indsats på medicinsk/ kirurgisk observations- og modtageafsnit. Skal drøftes på terapilederseminar inden 
sommerferien 

Antal involverede terapeuter 
Hvor mange hhv. ergo- og fysioterapeuter 
varetager opgaver i Akutmodtagelsen? 
 

Alle terapeuter kan i princippet tage opgaver. Fordeles i forhold til opgavens karakter.  
Se desuden under afsnittet ”Tilstedeværelsestider”  

Stillings- og funktionsbeskrivelse 
for hhv. ergo- og fysioterapeuter tilknyttet 
Akutmodtagelsen. 
Evt. beslægtede beskrivelser 
Henvis til bilag, link ol. 

Nej. Terapeutydelser på akutafdelingen er gruppeinddelt jf. beskrivelse af ansættelsesforhold 
Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for terapeuter centralt i terapiafdelingen i forhold til hvilken gruppe de er tilknyttet, eksempelvis 
”Ergoterapeut medicinsk” 

Henvisningsmetode 
Anvendes rammeordination, hvis ja: hvilke 
diagnoser/symptomer/kriterier? 

Rammeordination jf. samarbejdsaftale.  
Obs at fremadrettet vil alle apopleksipatienter blive indlagt akut på de regionale centre i Århus og Holstebro og rygpatienter vil fremadrettet gå til 
de regionale centre i silkeborg og Århus 

Konkrete opgaver 
som ergoterapeuter og/eller 
fysioterapeuterne varetager 
 
+ Link til retningslinjer 

Se ”Samarbejdsaftale mellem Akutafdelingen og terapiafdelingen” og Samarbejde vedr. geriatriske patienter på akutafdelingen 
Terapeuter i geriatrisk gruppe:  
Ergoterapeuter: Undersøgelse og vurdering retter sig primært mod funktionsevne i forbindelse med dagligdags aktiviteter, kognitiv funktionsevne, undersøgelse 
af ansigt mund og svælg samt behov for hjælpemidler. Der er primært fokus på at se patienter i forbindelse med aktiviteter og i funktioner med henblik på en 
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tværfaglig konklusion. Efter behov udarbejdes GOP 

Fysioterapeuter: Undersøgelse og vurdering retter sig primært mod fysisk funktionsevne, stand- og gangfunktion, funktionsevne ved forflytninger og lejringer 
samt behov for hjælpemidler. Der er primært fokus på at se patienter i forbindelse med aktiviteter og i funktioner med henblik på en tværfaglig konklusion. Efter 
behov Lungefysioterapi. Efter behov udarbejdes GOP 

Terapeuter i medicinsk gruppe:  
Fysioterapeuter: Undersøgelse og vurdering retter sig primært mod funktionsevne i forbindelse med fysisk funktionsevne, stand- og 
gangfunktion, forflytninger og lejringer samt behov for hjælpemidler. Efter behov Lungefysioterapi. Efter behov udarbejdes GOP 

Dokumentation i EPJ  
Anvendes terapeutfaglige eller tværfaglige 
standardplaner? 
Findes der terapeutfaglige standardplaner i 
Akutmodtagelsens standardpakker eller 
planlægger terapeuterne selv SFI´erne? 

På Hospitalsenheden Horsens overgår vi til Midt EPJ d. 21. maj. Der er endnu ikke lavet aftaler om eller gjort erfaringer med 
dokumentationspraksis 

Erfaringer 
For eksempel i forhold til: 
- opstart af tpp på Akutmodtagelsen 
- samarbejdsrelationer 
- efterspørgsel på tpp-ydelser 
- dilemmaer 
- valg af opgaver 
- gode ideer 
- hvilke faglige og personlige 

kompetencer er nødvendige i fht. 
Akutmodtagelsen? 

 

Erfaringer i forhold til opstart af medicinske terapeuter i 2003: Terapeuter deltog i begyndelsen i lægefaglige konferencer. Det viste sig ikke at 
være særligt terapeutfagligt relevant, da det primært var rettet mod det helt akutte læge- og sygeplejefaglige.  Blev ændret til at terapeuter 
kontakter kontaktperson læge og sygeplejerske efter behov for indhentning af data og videregivelse af information.  
Erfaring fra projekt, hvor personale på akut skulle tilkalde terapeuter ved behov: Der var færre patientkontakter end når terapeuter selv screenede 
patienter og var til stede på afdelingen. Når terapeuter er til stede på afdelingen får de flere henvendelser fra personale 
Erfaringer i forhold til opstart af undersøgelse og vurdering af geriatriske patienter: Det er vigtigt for samarbejde, kvalitet, koordination og 
kontinuitet at der aftaler med de tværfaglige samarbejdspartnere. I weekend er der ikke tilstedeværelse af geriatrisk læge og geriatrisk 
sygeplejerske, hvilket bl.a. betyder, at de patienter der vurderes af de geriatriske terapeuter ofte ikke går videre til geriatriske senge på afdelingen.  
 
Hvilke kompetencer er nødvendige: Det er vigtigt, at terapeuterne er erfarne og at de udover særlige monofaglige kompetencer også har 
kendskab til det akutte område som eksempelvis triage, symptomer på kritisk sygdom samt akutte medicinske tilstande. Der kræves også særlige 
organisatoriske og personlige kompetencer. Det er vigtigt at kende sin rolle i det tværfaglige samarbejde på akutmodtageafdelinger, at kende 
sundhedsloven, at kunne udvise selvstændigt initiativ, turde stå inde for egen faglighed og kunne tilrettelægge eget arbejde i forhold til helheden. 

Systematisk monitorering 
Systematisk daglig brug af måleredskaber 
eller lign til den enkelte patient registreret 
f.eks. i EPJ. Kan danne basis for fremtidig 
forskning. 

Anvendelse af måleredskaber foregår først når patienten overføres til stationære sengeafsnit.  
 

Effektmåling og evaluering af ergo- og 
fysioterapeuters indsats på 
Akutmodtagelser 
- Planlagte modeller til effektmåling og 
evaluering 
- Ideer til effektmåling og evaluering  
- Viden om modeller for effektmåling samt 
evaluering fra andre regioner 
(Obs både kvantitative og kvalitative 
modeller) 

Vi har udarbejdet casebeskrivelser og arbejder for tiden med at gøre dette mere systematisk.  
Vi har indtil videre lavet vedhæftede model for casebeskrivelsen  
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Kompetenceprofil 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut 

 

Der er udarbejdet kompetencebeskrivelse for terapeuter centralt i terapiafdelingen, hvor følgende områder er beskrevet:  
Organisatorisk kompetence 
Social kompetence 
Faglig kompetence 
Særlige faglige kompetencer – ergoterapeut 
Særlige faglige kompetencer – fysioterapeut 
Se evt. vedhæftet Kompetencebeskrivelse gældende for hele Terapiafdelingen  

Markedsføring af terapeuter på 
Akutmodtagelsen 
Hvilke tiltag har været/bliver anvendt? 

I forbindelse med opstart i 2003 blev der afholdt møder med afdelingsledelsen og ”Samarbejdsaftale mellem Akutafdelingen og 
terapiafdelingen” blev oprettet 
I forbindelse med af opstart af geriatriske terapeuter på akutafdelingen, har der været afholdt møder med afdelingsledelsen. Afdelingsledelsen har 
videreformidlet til personalet 
I forbindelse med opstart af projekt på skadestuen udvælges personaler, der har høje personlige, faglige og organisatoriske kompetencer 

Organisering af tværfagligt samarbejde 
F.eks. konferencer, anden kommunikation 

 

Geriatrisk område: Terapeut har tæt samarbejde med geriatrisk team og sidder fysisk i samme område som geriatrisk læge og geriatrisk 
sygeplejerske, og der laves løbende aftaler og udveksles løbende nødvendig information. Se evt. nærmere beskrivelse af Samarbejde vedr. 
geriatriske patienter på akutafdelingen  
Øvrige områder: Løbende tværfaglig kommunikation, dokumentation i EPJ 

Kontakt til ledende terapeuter 
Evt. der er særligt involverede 

Afdelingsterapeut Thomas Detlefsen 78427822 
Afdelingsterapeut Birgit Rasmussen 78427810 
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Ergo- og fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser og visitationsafsnit;  

Hospitalsenhed Midt (HEM) 
 
Sted: Viborg og Silkeborg 
 
Tilknyttede kommuner: Silkeborg, Skive og Viborg 
 

Viborg Fysio- og ergoterapeuterne er ansat i Fysio- og ergoterapien, som er en central terapi som servicere hele huset i Viborg og 
neurorehabiliteringen i Skive. Fysio- og ergoterapien er ledet af en afdelingsledelse bestående af en ledende ergoterapeut og en 
overfysioterapeut som referer direkte til Hospitalsledelsen. Der er ansat 3 afdelingsterapeuter som varetager den daglige ledelse af fysio- 
og ergoterapeuterne.   

Ansættelsesforhold  
For ergoterapeuter og fysioterapeuter 
i Akutmodtagelsen 
 

Silkeborg Ergo- og fysioterapeuterne er ansat i Medicinsk Terapiafsnit (MT) under Diagnostisk Center (DC) med en centerledelse bestående af en 
oversygeplejerske, en rheumatologisk overlæge og en radiografisk overlæge. Terapeuterne refererer til den ledende terapeut i MT. 
Fysioterapeuter indenfor det ortopædkirurgiske område er ansat i Kirurgisk Terapiafsnit (KT) under Center for Planlagt Kirurgi (CPK). De 
har ikke akutfunktion. 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
Der er tilknyttet 3 fysioterapeuter dagligt; weekendvagt kan kaldes 
Der er tilknyttet 1 ergoterapeut dagligt; lørdags vagt kan kaldes 
 
Den medicinske/kirurgiske modtagelse:  
Projektperiode efteråret 2011 
Der var tilknyttet 1 fysioterapeut dagligt fra 8-12; ingen i weekender og på helligdage.  
Der var tilknyttet 1 ergoterapeut dagligt fra 8-12; ingen i weekender og på helligdage. 
Nu 
Der er tilknyttet 1 fysioterapeut, kommer når der bliver sendt en henvisning; weekendvagt kan kaldes 
Der er tilknyttet 1 ergoterapeut, kommer når der bliver sendt en henvisning; lørdags vagt kan kaldes 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Der er tilknyttet 2 fysioterapeut dagligt; weekendvagt kan kaldes  
Der er tilknyttet 2 ergoterapeut dagligt; lørdags vagt kan kaldes 

Tilstedeværelsestider  
for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 
helligdage, ferieperioder 
 
Incl. muligheder for tilkald 
 

Silkeborg Medicinsk visitationsafsnit 
Fysioterapeuten deltager på tværfagligt visitationsmøde 2 gange daglig på hverdage og er tilgængelig i tidsrummet 8-15.  
I weekend og på helligdage kommer fysioterapeuten ved behov og kan kontaktes via vagttelefon i tidsrummet 9-14. 
 
Ergoterapeuten deltager på tværfagligt visitationsmøde 2 gange daglig på hverdage og er tilgængelig i tidsrummet 8-14.  
Der er ikke ergoterapi i weekend og på helligdage. 

Ønsker for tilstedeværelsestid på 
længere sigt- hvad er visionen? (hvis 
anderledes end aktuel tid) 
Angiv i fht. hverdage, weekends, 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse:  
Det nuværende med et ønske om udvidelse 
 
Den medicinske modtagelse:  
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Det nuværende med et ønske om udvidelse 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Det nuværende med et ønske om udvidelse 

helligdage, ferieperioder 
 

Silkeborg Ideelt er der fysio- og ergoterapeuter til at varetage funktionen i tidsrummet 8-18, alle 7 dage om ugen. 
Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  

3 fysioterapeuter (9 som kan) 
1 ergoterapeut (3 som kan)  
 
Den medicinske modtagelse:  
1 fysioterapeut (2 som kan) 
1 ergoterapeut (3 som kan) 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
2 fysioterapeuter (5 som kan) 
2 ergoterapeuter (5 som kan) 

Antal involverede terapeuter 
Hvor mange hhv. ergo- og 
fysioterapeuter varetager opgaver i 
Akutmodtagelsen? 
 

Silkeborg 
 

I udgangspunktet kan alle fysio- og ergoterapeuter varetage funktionen, men der er 2-4 fysioterapeuter og 2 ergo, der primært varetager 
arbejdsopgaverne tilknyttet afsnittet. 

Viborg Funktionsbeskrivelse for fysio- og ergoterapeuter i basisstillinger. 
Ergo intervention på A24 (akut medicin) 
Fys intervention på A24  (akut medicin) 

Stillings- og funktionsbeskrivelse 
for hhv. ergo- og fysioterapeuter 
tilknyttet Akutmodtagelsen. 
Evt. beslægtede beskrivelser 
Henvis til bilag, link ol. 

Silkeborg Der er ikke udarbejdet særligt stillings- og funktionsbeskrivelse. 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
Der arbejdes efter ordination, vi modtager vores henvisninger elektroniske i EPJ.   
 
Den medicinske modtagelse:  
Der arbejdes efter ordination, vi modtager vores henvisninger elektroniske i EPJ. 
I projektperioden er der lavet rammeordination, så terapeuterne selv henviser relevante patienter elektroniske gennem EPJ.    
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Der arbejdes efter ordination, vi modtager vores henvisninger elektroniske i EPJ.   

Henvisningsmetode 
Anvendes rammeordination, hvis ja: 
hvilke 
diagnoser/symptomer/kriterier? 
 
 

Silkeborg 
 
 

Der arbejdes efter rammeordination med relation til funktionsevnenedsættelser i forhold til: 
• Mobilisering 
• ADL 
• Respirationsproblemer 
• Synkeproblematikker 

Konkrete opgaver 
som ergoterapeuter og/eller 
fysioterapeuterne varetager 
 
+ Link til retningslinjer 
 

Viborg Ergoterapeut 
Undersøgelse og vurdering af: aktivitetsudførelse, funktionsevne, styrke, ledbevægelighed, koordination, smerte 
kognitivfunktion, synkefunktion , hjemlige situation 
Afklaring af behov for: mobilisering, forflytning, hjemmepleje, hjælpemidler, indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske, 
genoptræningsplan 
Bidrage/ medvirker til: diagnosticeringen 
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Interventation: Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet; Funktions og aktivitetstræning; Formidling af brugen af hjælpemidler; 
Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion; Udarbejde spisevejledning, opstarte FOTT-behandling; Kontakt til 
primærsektor, pårørende; Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 
Fysioterapeut 
Undersøgelse og vurdering af: funktionsevne, styrke, ledbevægelighed, koordination, smerte, hjemlige situation,  
Afklaring af behov for: hjælp til forflytning, hjælpemidler, lungefysioterapi, indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske, 
genoptræningsplan  
Bidrager og medvirker til: diagnosticering   
 
Interventation: Respirations-fysioterapi; Øvelsesinstruktion; Mobilisering; Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet; Anlæggelse af 
skinne eller anden bandage; Formidling af og træning i brug af hjælpemidler; Kontakt til primærsektor eller pårørende; Udarbejdelse af 
genoptræningsplan 

Silkeborg 
 

Se under henvisningsprocedure. 
 

Viborg Vi bruger Viborg EPJ og det giver i denne sammen hæng ikke mening at beskrive hvordan vi dokumenter vores intervention. Vi 
dokumenter i den fælles journal. 

Dokumentation i EPJ  
Anvendes terapeutfaglige eller 
tværfaglige standardplaner? 
Findes der terapeutfaglige 
standardplaner i Akutmodtagelsens 
standardpakker eller planlægger 
terapeuterne selv SFI´erne? 

Silkeborg 
 
 

Der dokumenteres i terapeutfaglige standardplaner.  
 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
Her har vi været med i hele perioden fra omlægning af almindelige senge til modtageseng, der har ikke været problemer i samarbejde eller 
opgave varetagelse. 
 
Den medicinske modtagelse:  
Vi har kørt et projekt som er kommet i stand gennem et samarbejde mellem afdelingsledelsen på medicinsk og afdelingsledelsen for fysio- 
og ergoterapien. Det har efterfølgende været et samarbejde på afsnitsleder niveau i forhold til hele projektperioden. Alt i alt har der været 
et rigtigt godt samarbejde og afdelingen har været meget forberedt på vores gang på afdelingen og de har været udtrykt som tilfredshed 
med fysio- og ergoterapeuter som deltager i udredningen.  Der er et stort ønske om at fortsætte samarbejdet. Vi er lige nu i gang med at 
evaluer projektet.   
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Her har vi været med i hele perioden fra omlægning af almindelige senge til modtageseng, der har ikke været problemer i samarbejde eller 
opgave varetagelse. 
I forhold til klinikken har der været et tæt samarbejde mellem afdelingsledelsen for neurologisk og afdelingsledelsen for fysio- og 
ergoterapien. Der holdes fortsat styregruppemøder hvor vi drøfter ændringer i den daglige praksis.   
Vores indsats bliver værdsat, og der er et ønske om at udvide til flere diagnoser og flere forløb.  

Erfaringer 
For eksempel i forhold til: 
- opstart af tpp på 

Akutmodtagelsen 
- samarbejdsrelationer 
- efterspørgsel på tpp-ydelser 
- dilemmaer 
- valg af opgaver 
- gode ideer 
- hvilke faglige og personlige 

kompetencer er nødvendige 
i fht. Akutmodtagelsen? 

 

Silkeborg 
 
 

Vi (1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut og leder af Medicinsk Terapiafsnit) påbegyndte arbejdet i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken 
fra det sengeafsnit, der modtager de akut visiterede patienter samt en udviklingssygeplejerske - arbejdsgruppe. Det har betydet, at der har 
været god opbakning og forståelse for tiltaget i forhold til at få det implementeret. Der ud over er der afholdt undervisningsseancer for 
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plejegruppen i forhold til det fysio- og ergoterapeutiske tiltag, hvilket fortsætter. Arbejdsgruppen fortsætter, da vi fortsat ser 
udviklingsmuligheder. 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
 
 
Den medicinske modtagelse:  
Bartel 100 Ligger i EPJ som SFI 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Skema i forhold til KK ligger i EPJ som SFI 

Systematisk monitorering 
Systematisk daglig brug af 
måleredskaber eller lign til den 
enkelte patient registreret f.eks. i 
EPJ. Kan danne basis for fremtidig 
forskning. 
 

Silkeborg 
 

Nej – desværre ikke. 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
 
Den medicinske modtagelse:  
I forbindelse med projektet har vi samlet data på patienter og analyseret dem, samt lavet en spørgeskemaundersøgelse i forhold til vores 
samarbejdspartner på afdelingen ( se Bilag) 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Der bliver trukket tal og lavet statistik som bliver fulgt af styregruppen.  

Effektmåling og evaluering af 
ergo- og fysioterapeuters indsats 
på Akutmodtagelser 
- Planlagte modeller til effektmåling 
og evaluering 
- Ideer til effektmåling og evaluering  
- Viden om modeller for 
effektmåling samt evaluering fra 
andre regioner 
(Obs både kvantitative og kvalitative 
modeller) 

Silkeborg Udgangspunktet var at lave måling ift antal indlæggelsesdage og genindlæggelser, men det har vist sig meget svært, da der er mange andre 
parametre inde i billedet. 
Vi har lavet registrering af hvor mange patientkontakter, vi har haft før og efter tiltaget og lavet en terapeutisk vurdering af, om det var 
relevant at tilse patienten. 

Viborg 
 

 Kompetenceprofil 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut Silkeborg Ikke udarbejdet særskilt for funktionen. 

Viborg Afdelingsledelse niveau 
Der er tæt dialog og samarbejde mellem ledelserne i forhold til de relevante specialer 
 
Afdelingsterapeut niveau 
Der er dialog om det daglige samarbejde  
 
Terapeut Niveau  
Undervisning og synlighed 

Markedsføring af terapeuter på 
Akutmodtagelsen 
Hvilke tiltag har været/bliver 
anvendt? 

Silkeborg 
 
 

Afdelingssygeplejerske, udviklingssygeplejerske og leder af Medicinsk Terapigruppe har holdt møde med centerledelsen, hvor vi 
fremlagde vores tanker og argumenter for tiltaget. 
Der ud over har lederen af Medicinsk Terapigruppe fremlagt tiltaget og de foreløbige resultater på et ”task force-møde”, hvor kvalitets-, 
udviklings- og forskningsmedarbejdere deltog. 
Der har været afholdt et enkelt møde med en kommunal repræsentant. 

Organisering af tværfagligt 
samarbejde 
F.eks. konferencer, anden 

Viborg Den ortopædkirurgiske modtagelse :  
Morgenkonferencer dagligt  
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Den medicinske modtagelse:  
Morgenkonferencer 
 
Den Neurologiske modtagelse (Akutklinik) og almen neurologiske modtagelse: 
Koordineringsmøder dagligt fra morgenstunden  

kommunikation 
 

Silkeborg 
 

Kommunikationen sker på visitationsmøderne og i den daglige gang på afdelingen, hvor der er samarbejde med såvel pleje som læger.  

Viborg Ledende ergoterapeut: Lilli Egholm 78443802 
Overfysioterapeut: Poul Schmidt 78443801 
Afdelingsterapeut: Eva Hvid 78443805 ( leder for medicinske og ortopædkirurgiske fysioterapeuter)  
Afdelingsterapeut: Anne-Britt Roesen (  leder for medicinske og ortopædkirurgiske ergoterapeuter og neurologiske fysio- og 
ergoterapeuter) 

Kontakt til ledende terapeuter 
Evt. andre terapeuter, der er særligt 
involverede 

Silkeborg Leder af Medicinsk Terapiafsnit Mette Svendsen tlf.nr.7841 7607 
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Kompetencekrav til ergo- og fysioterapeuter på akutmodtagelser og 
visitationsafsnit 
Ergo- og fysioterapeuter arbejder på Akutmodtagelser tæt sammen med læger og plejepersonale. 
Ergo- og fysioterapeuter undersøger og vurderer patienter og medvirker til den tværfaglige 
udredning og diagnosticering, herunder vurdering af behov for indlæggelse. Ergo- og 
fysioterapeuter arbejder evidensbaseret. Ergo- og fysioterapeuter medvirker til den gode 
udskrivelse. Især ved de komplicerede udskrivelser er der behov for koordinering i det tværfaglige 
team og med eksterne samarbejdspartnere. 
 

Kompetenceniveau 
Hvis man betragter kompetenceudvikling som en udvikling over 5 trin hvor 1) er nybegynder, 2) er 
Avanceret nybegynder 3) er Kompetent, 4) er kyndig og 5) er ekspert, anbefales det, at Ergo- og 
fysioterapeuter, der arbejder på Akutmodtagelser minimum har kompetencer svarende til 
kompetent. Dette er kendetegnet ved at terapeuten 

• Formår at anskue situationen i lyset af allerede lagt plan 
• Ser perspektiv i sine handlinger ud fra en målrettet plan 
• Kan prioritere sine arbejdsopgaver 
• Arbejder målrettet ud fra abstrakte principper og analytisk tænkning 
• Er på baggrund af sin erfaring i stor grad fleksibel og arbejder efter retningslinjer, ikke efter 

regler 
• Kan omsætte sin viden til handling via en problemløsende adfærd i arbejdsprocessen 
• Egne planer styrer adfærden 
• Føler sig sikker i sit arbejde, udstråler ro og kan vejlede nybegyndere. Kan dog mangle 

dybere forståelse for hele situationen  
• Har 2 – 3 års erfaring, herunder minimum 1 års erfaring indenfor specialet 

Kravet til Ergo og fysioterapeuters kompetenceniveau afhænger dog af organisering og opgaver. De 
terapeuter der arbejder ”i første række” i forhold til diagnosticering, udredning, kommunikation og 
instruktion har som minimum kompetencer svarende til at være 4) kyndig. Dette kan eksempelvis 
være tilfældet i forhold patienter med specifikke, akutte skader på bevægeapparatet som f.eks. 
håndkirurgiske patienter og skulderpatienter. Det betyder at der er særlige krav til evnen til at kunne 
opfatte og sanse situationer i sin helhed som grundlag for alle beslutninger. Oftest vil det betyde, at 
terapeuten skal have arbejdet indenfor samme speciale i 3- 5 år, terapeuten besidder en nuanceret 
viden og forståelse for hele situationen, yder en optimal arbejdsindsats, er fleksibel, og reflekterer 
over sin egen praksis.  
 

Kompetenceområder 
Derudover er denne kompetencebeskrivelse inddelt i 4 kompetenceområder:  

• Generelle faglige kompetencer 
• Særlige monofaglige kompetencer 
• Organisatoriske kompetencer 
• Sociale kompetencer 

 
 

Generelle faglige kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter 

• Udreder tidligere og nuværende funktionsevne, herunder forflytning, mobilisering og 
aktivitetsudførelse 
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• Vurderer behov for brug af hjælpemidler  
• Instruerer i brug af hjælpemidler 
• Medvirker til forebyggelse af komplikationer samt yderligere funktionsevnetab 
• Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere blandt andet i forhold til:  

- indsamling af oplysninger om hjælpemidler, boligforhold og tidligere funktionsevne mv. 
- iværksættelse af nye tiltag (hjælpemidler, boligændringer, hjemmehjælp, træning mv.) 
Vurderer behov for genoptræningsplan 

• Vejleder og underviser tværfagligt personale 
• Besidder viden om triage 
• Besidder viden om symptomer på kritisk sygdom 
• Besidder viden om undersøgelse, vurdering og behandling af akutte medicinske tilstande 

såsom 
- symptomer på feber og sepsis 
- bevidsthedspåvirkning 
- symptomer fra kredsløbet 
- akutte smerter, frakturer og lign.  
- akut åndenød 
- akutte neurologiske tilstande 
- akutte symptomer på forgiftning og akutte metaboliske forstyrrelser 

• Har kendskab til blodprøver, væsketal, måling af værdier (sat, bt, tp), samt konsekvenser af 
skævheder i disse målinger/prøver i forhold til kroppens funktioner (og funktionsniveau). 

• Måler saturation, blodtryk og puls 
• Anvender sygdomslære omkring medicinske sygdomme/tilstande generelt (f.eks. KOL, 

diabetes, anæmi, delir) 
 

Særlige monofaglige kompetencer for hhv. ergo og fysioterapeuter 
Fysioterapeuter:  
Indenfor almen medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, geriatri, onkologi samt ved ryg og nakke patienter 
med biomekanisk smerteproblematik: 

• Undersøger og behandler respirationsproblemer  
• Anvender viden om smertens fysiologi i undersøgelse, analyse og akut behandling, 

eksempelvis akupunktur og tape 
• Undersøger og bidrager til diagnostik med henblik på afklaring af det videre forløb 
• Giver generel vejledning om forløb for vævsheling og / eller genoptræning, herunder 

observation af symptomer på infektion og manglende fremgang 
• Instruerer i lejringer og øvelser 
• Vurderer behov for CT-scanning, MR-scanning og røntgen undersøgelse 
• Særligt i forhold til ortopædkirurgi på de hospitaler hvor der evt. er truffet lokale aftaler 

vedr. fysioterapeuters opgaver på skadestue i forhold specifikke skader på bevægeapparatet, 
(eksempelvis skulderskader):   

o Udreder og diagnosticerer  
o Vurderer skadens omfang 
o Vurderer behov for kontrol ved læge 
o Anlægger bandager, tape og skinner eksempelvis Don Joy, fixeret mitella, collar´n 

cuff, camp walker 
o Laver aftaler vedr. det videre forløb 
o Ved hvornår der er behov for at konsultere læge med speciale indenfor området 

Ergoterapeuter: 
• Har viden om smertens fysiologi 
• Anvender dysfagiscreening og undersøger synkefunktion 
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• Informerer og vejleder omkring spisesituation (konsistens) 
• Udreder kognitiv funktionsevne 
• Vurderer funktionsevne og aktivitetsevne 
• Vurderer energibesparende teknikker i forhold til aktivitetsudførelse 
• Særligt i forhold til håndkirurgiske patienter på de hospitaler hvor der evt. er truffet lokale 

aftaler vedr. ergoterapeuters opgaver på skadestue  
o Vurderer skadens omfang 
o Vurderer behov for kontrol ved læge 
o Anlægger bandager, tape og skinner  
o Instruerer i øvelser og ødemprofylakse 
o Ved hvornår der er behov for at konsultere læge med speciale indenfor området 

 

Organisatoriske kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter 

• Kender organiseringen af Hospitalet / Hospitalsenheden 
• Arbejder efter gældende retningslinjer 
• Kender sin rolle i det tværfaglige samarbejde på akutmodtageafdelinger 
• Anvender sundhedsloven inklusiv samarbejdsaftaler og sundhedsaftaler 
• Udviser selvstændigt initiativ 
• Involverer sig i arbejdsopgaverne 
• Udviser ansvarlighed ift. brug af ressourcer  
• Tilrettelægger eget arbejde i forhold til helheden og i forhold til kontinuitet i patientforløbet 

 

Sociale kompetencer for både ergo- og fysioterapeuter 

• Samarbejder med alle samarbejdspartnere , både interne og eksterne 
• Er opsøgende i forhold til arbejdsopgaver 
• Inddrager patient / pårørende i behandlingen 
• Pædagogisk kompetence i forhold til mestringsevne ved den akut syge patient og i forhold 

til pårørende 
• Motiverer patienter til egenindsats (empowerment) 
• Mestrer svingende arbejdspres 
• Handler rationelt i kritiske situationer 
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Fysioterapeutiske undersøgelser og interventioner på akutmodtagelser og visitationsafsnit  

 Undersøgelser fortaget af fysioterapeuter Intervention fortaget af fysioterapeuter 
 

Den 
medicinske 
patient  
 

• Undersøgelse og vurdering af funktionsevne ved patienter med nedsat funktionsevne  
• Afklaring af behov for hjælp til forflytning 
• Afklaring af behov for hjælpemidler  
• Vurdering af behov for lungefysioterapi 
• Vurdering af hjemlige situation 
• Vurdering af behovet for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrager til diagnosticering   
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Respirations-fysioterapi 
• Øvelsesinstruktion 
• Mobilisering 
• Formidling af og træning i brug af hjælpemidler 
• Kontakt til primærsektor eller pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 

Den 
ortopædkir
urgisk 
patient  

• Undersøgelse og vurdering af funktionsevne, styrke, ledbevægelighed, koordination, 
smerte 

• Afklaring af behov for hjælp til forflytning A 
• Afklaring af behov for hjælpemidler  
• Vurdering af hjemlige situation 
• Vurdering af behovet for indlæggelse i samarbejde med læge/sygepl. 
• Medvirker og bidrager til diagnosticering   
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet 
• Funktionstræning 
• Formidling af og træning i brug af hjælpemidler 
• Anlæggelse af skinne eller anden bandage 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 

Den 
kirurgiske 
patient  

• Undersøgelse og vurdering af funktionsevne ved patienter med nedsat funktionsevne  
• Afklaring af behov for hjælp til forflytning   
• Afklaring af behov for hjælpemidler    
• Vurdering af hjemlige situation 
• Vurdering af behovet for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrager til diagnosticering   
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Respirations-fysioterapi 
• Øvelsesinstruktion 
• Mobilisering 
• Formidling af og træning i brug af hjælpemidler 
• Kontakt til primærsektor eller pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
•  

Den 
neurologisk
e patient  

 

• Undersøgelse og vurdering af funktionsevne ved patienter med nedsat funktionsevne  
• Vurdering af behov for hjælpemidler 
• Vurdering af behov for hjælp til mobilisering og forflytning 
• Vurdere af behov for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrage til diagnosticering   
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Mobilisering og evt. opstart af genoptræning 
• Udarbejdelse af forflytningsvejledning. 
• Formidling af og træning i brug af hjælpemidler 
• Kontakt til primærsektor , pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
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Den 
rheumatolo
giske 
patient 

 

• Vurdering af smerteniveau og funktionsevne 
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
• Vurdering af behovet for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Vurdering af behov for hjælpemidler, hjælp til mobilisering/for flytning 
• Vurdering ad modum Mckenzie 
• Klinisk undersøgelse af neurogene, artikulære og myofacielle strukturer samt styrke 

og kondition 
• Medvirker til  diagnosticering   
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Formidling af og træning i brug af hjælpemidler 
• Mobilisering. Hjælp til og instruktion i forflytninger 
• Udlevering af og instruktion i øvelser 
• Give gode råd og besvare spørgsmål 
• Udlån/afprøvning af hjælpemidler 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
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Ergoterapeutiske undersøgelser og interventioner på akutmodtagelser og visitationsafsnit  

 Undersøgelser fortaget af ergoterapeuter 
 

Intervention fortaget af ergoterapeuter  
 

Den 
medicinske 
patient  
 

• Undersøgelse og vurdering af aktivitetsudførelse ved patienter med nedsat 
funktionsevne  

• Undersøgelse og vurdering af kognitivfunktion  
• Undersøgelse synkefunktion  
• Vurdering af behov for hjælp til mobilisering og forflytning 
• Afklaring af behov for hjemmepleje  
• Afklaring af behov for hjælpemidler  
• Vurdering af hjemlige situation og behov for hjemmepleje 
• Vurdere behov for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrage til diagnosticeringen 
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Rådgive om aktivitet 
• Formidling af brugen af hjælpemidler 
• Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion 
• Udarbejde spisevejledning, opstarte FOTT-behandling 
• Kontakt til primærsektor, pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 

Den 
ortopædkir
urgisk 
patient  
 

• Undersøgelse og vurdering af funktionsevne, styrke, ledbevægelighed, koordination, 
smerte 

• Undersøgelse og vurdering af aktivitetsudførelse 
• Vurdering af behov for hjælp til mobilisering og forflytning 
• Afklaring af behov for hjemmepleje  
• Afklaring af behovet for hjælpemidler  
• Vurdering af hjemlige situation og behov for hjemmepleje 
• Vurdere behov for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Medvirke og bidrage til diagnosticeringen 
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet 
• Funktionstræning 
• Formidling af brugen af hjælpemidler 
• Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion 
• Kontakt til primærsektor, pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 

Den 
kirurgiske 
patient  
 

• Undersøgelse og vurdering af aktivitetsudførelse ved patienter med nedsat 
funktionsevne  

• Vurdering af behov for hjælpemidler 
• Vurdering af behov for hjælp til mobilisering og forflytning 
• Vurdering af hjemlige situation og behov for hjemmepleje 
• Vurdere behov for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrage til diagnosticeringen 
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet 
• Funktionstræning 
• Formidling af brugen af hjælpemidler 
• Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion 
• Kontakt til primærsektor, pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 
 

Den 
neurologisk

• Undersøgelse og vurdering af aktivitetsudførelse ved patienter med nedsat 
funktionsevne  

• Undersøgelse og vurdering af kognitivfunktion  

• Instruktion i øvelser samt rådgive om aktivitet 
• Funktions og aktivitetstræning 
• Formidling af brugen af hjælpemidler 
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e patient  

 
• Undersøgelse synkefunktion  
• Vurdering af behov for hjælp til mobilisering og forflytning 
• Afklaring af behov for hjemmepleje  
• Afklaring af behov for hjælpemidler  
• Vurdering af hjemlige situation og behov for hjemmepleje 
• Vurdere behov for indlæggelse i samarbejde med læge/sygeplejerske 
• Bidrage til diagnosticeringen 
• Vurdering af behov for genoptræningsplan 
 

• Opstart genoptræning målrettet aktivitetsudførelse og kognitivfunktion 
• Udarbejde spisevejledning, opstarte FOTT-behandling 
• Kontakt til primærsektor, pårørende 
• Udarbejdelse af genoptræningsplan 

Den 
rheumatolo
giske 
patient 
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Evaluering af terapeutisk tilbud på akutmodtagelser og visitationsafsnit  
Forslag og ideer til undersøgelser 
 

Beskrivende undersøgelse 
Vejledning Sted og kontaktperson  

Målinger/optællinger ud fra 
henvisninger, journalundersøgelse 
Tværsnitsundersøgelse 

Andersen D et al. Sundhedsvidenskabelig forskning – en introduktion. København: 5. udgave 
2.oplæg; FADL 
(kap 25) 

Hospitalsenheden Vest: 
Gitte Poulsen 
 
Hospitalsenhed Midt Viborg:  
Afdelingsterapeut Anne-Britt Roesen 
 
Hospitalsenhed Midt Silkeborg: 
Ledende terapeut Mette Svendsen 
 
Regionshospitalet Randers:  
Udviklingsterapeut 
Gitte Madsen 
 
Eks. 4, 7 

Se på genindlæggelser 
Audit på alle akut 
indlagte/skadestuen i et døgn. 
Tværsnitsundersøgelse 

 Eks. 1, 12, 13 

Patienttilfredshedsundersøgelse 
 

Olesen F. Mainz J i Månedskrift Prakt. Lægegern. i 1994: 
• Standardiserede spørgsmål og spørgeskeamer. September. 
• Krav til spørgeskemaer I. Oktober. 
• Krav til spørgeskemaer II. November. 

Regionshospitalet Randers:  
Udviklingsterapeut 
Gitte Madsen  
 
 

Analytiske undersøgelse 
Statistiske sammenhænge: 
Alder / genindlægggelse 
Diagnose/indlæggelsesdage 

Lund H, Røgind H. ”statestik i ord”. Munksgaard Danmark. 
http://fysio.dk/fafo/Forskning 
/Metodeartikler/Epidemiologi---Mal-for-association/ 

 

Forklarende undersøgelser 
Klinisk kontrollerede forsøg Andersen D et al. Sundhedsvidenskabelig forskning – en introduktion. København: 5. udgave 

2.oplæg; FADL 
Eks. 2, 3, 19, 20, 21, 23, 24 
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(kap. 18) 
http://fysio.dk/fafo/Forskning/ 
Metodeartikler/Evidensbaseret-behandling-af-bevageapparatet/ 

Observational, ikke eksperimentel  Eks. 5 

Forstående undersøgelse 
Fokusgruppe interview af personale 
 

Maunsbach M et al. Det fokuserede gruppeinterview og deltager observation. Nord Med 
1997;112:126-8. 
Powel RA, Single HM. Methodology matters – V. Fokus Groups. Intern Jour. For Quality in 
Health Care. Vol. 8 No 5 s 499-504 1996. 
Kitzinger J. Introducing fokusgroups. BMJ vol 311. 29 Jul 1995. s 299-302. 

Hospitalsenheden Vest: 
Gitte Poulsen 
 

Interview Kap 2: Det kvalitative forskningsinterview, kap 3: tekstanalyse. Kap 4: Diskursanalyse. Kap 5 
Hermeneutisk analyse. ** 
 
Kvale S. InterView – Introduktion til et håndværk.  
http://fysio.dk/upload/graphics/PDF- 
filer/Metodeartikler/2002/ 
kvalitative_forskningsmetoder.pdf 

Kolding sygehus (se vore fagblade) 

Spørgeskemaunder-søgelse: 
vdr. Samarbejdet med det tværfaglige 
personale 
 
Vdr. terapeutisk praksis 

Kap 10: spørgeskemaundersøgelser i ** Hospitalsenhed Midt Viborg:  
Charlotte Kjeldsen  
Hospitalsenhed Vest: 
Gitte Poulsen 
 
Eks. 6, 10, 22 
 

Handlingsrettet undersøgelse 
Caserapport, forløb og kliniske 
overvejelser 

http://fysio.dk/fafo/Forskning 
/Metodeartikler/Case-rapporter/ 
 
http://fysio.dk/upload/graphics/PDF- 
filer/Metodeartikler/2002/ 
kvalitative_forskningsmetoder.pdf 

Hospitalsenhed Vest: 
Gitte Poulsen 
 
Eks. 9, 18 

Opsamle gode historier/eksempler, 
hvor terapeuter gjorde en forskel 
 

Kirkevold M. Fortellingens plass i sykepleiefaget. Kap 4 Klokskab og kyndighet Kari 
Martinsens innflytelse på norsk og dansk sygepleje. Ad Notam Gyldenda s. 58-70 

Regionshospitalet  Horsens 
Afdelingsterapeut Birgit Rasmussen 
 
Casebeskrivelser, opsamling af gode historier fra 
Randers 
 
Casebeskrivelser, genindlæggelse pga af 
manglende terapeutisk intervention (Randers) 
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Indsamling af pt.kontakter med udarbejdelse af 
GOP (Randers) 

Følge patient, følge ergoterapeut, 
deltagerobservatør 

Kristiansen S, Krogstrup HK. Deltagende observation 
- introduktion til en samfundsvidenskabelig metode 
 
http://fysio.dk/fafo/Forskning 
/Metodeartikler/ 
Deltagerobsevationer-giver-nyttig-viden/ 
http://fysio.dk/upload/graphics/PDF- 
filer/Metodeartikler/2002/ 
kvalitative_forskningsmetoder.pdf 

Eks. 8 

Teoretisk undersøgelse 
Litteraturstudie 
 

http://fysio.dk/fafo/Forskning 
/Metodeartikler/Litteratursogning/ 

Regionshospitalet Randers 
Eks. 11, 14, 15, 16, 17 

 
Thurén T. Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard Danmark. 
Mainz J. Analyse og fortolkning af data. Kvalitative og kvantitative aspekter. Kap. 15. 
Pedersen SA. Validitet i Kvalitativ forskning. Ugeskr. Læger. 152/50 10 dec. 1990. s3805-3808. 
Kock L. Vallgårda S. Samfundsmedicinske forskningsmetoder. En introduktion. KBH.: Munksgaard; 1996. 
** Kock L. Vallgårda S. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, Kbh.: Munksgaard Danmark; 2004 
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Bilag 1 Kommissorium 
 

Formål  
Formålet med gruppen er at kortlægge ergo- og fysioterapeuters nuværende og fremtidige opgaver i 
forbindelse med udredning og behandling af patienter på Akutmodtagelser på Region Midtjyllands 
hospitaler. Det er endvidere et formål at skabe grundlag for udvikling af terapeuters funktion på 
Akutmodtagelser. Endelig er det et formål at skabe grundlag for profileringen af ergo- og fysioterapi 
indenfor området til gavn for såvel borgerne og fagenes udvikling. 
 
Definitioner 
Akutmodtagelse: det og/eller de afsnit, der modtager akutte patienter, dog undtaget apopleksipatienter 
og børn 
 
Opgaver 

• Kortlægning af området. Beskrivelse af, hvilke funktioner ergo- og fysioterapeuter på 
Akutmodtagelser varetager på nuværende tidspunkt. Beskrivelser af forskellige 
organiseringsformer af Akutmodtagelser i RM 

• Dokumentation af effekt.  
o Monitorering 
o Opsamling af metoder, der allerede er taget i brug. 
o Oversigt over mulige effektmålings- og evalueringsmetoder samt eventuelle 

anbefalinger 
 

• Beskrivelse af kompetencekrav til ergo- og fysioterapeuter, der arbejder på Akutmodtagelser  
• Kompetenceudvikling: medvirke til / anbefale etablering af efteruddannelse for hhv. ergo- og 

fysioterapeuter, der arbejder i Akutmodtagelser. 
• Undersøge muligheder for kontinuerlig vidensdeling: formidling og kommunikation. Eventuel 

etablering af IT-platform 
• Erfaringsdeling mellem hospitalsenhederne i forhold til terapeuters funktion på 

Akutmodtagelser, udveksling af gode ideer samt eventuelle opmærksomhedspunkter 
• Synliggøre fremtidsscenarier: hvilke funktioner kan med fordel varetages af ergo- eller 

fysioterapeuter i fremtiden? 
 
Deltagere 
Repræsentanter fra alle hospitalsenheder i Region Midt 
Fysioterapeut Lis Daugaard, hospitalsenheden Vest 
Udviklingsergoterapeut Gitte Østergaard Poulsen, hospitalsenheden Vest 
Afdelingsergoterapeut Anne-Britt Møller Nielsen Roesen, hospitalsenheden Midt 
Ledende terapeut Mette Kragh Svendsen, hospitalsenheden Midt 
Ledende terapeut Trine Rold, Aarhus Universitetshospital 
Ledende fysioterapeut Marie Louise Nyborg, Regionshospitalet Randers 

 


