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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling Hammel Neurocenter 

A2. Forsøgets titel Revidering og forbedring af retningslinjer for henvisning til 

rehabilitering via. FRV. 

A3. Ansvarlige leder for 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At forbedre kommunikationen og samarbejdet ml. Hammel 

Neurocenter og relevante hospitalsafdelinger både inter- og 

tværregionalt for at sikre at de rette pt. ligger i de rette senge til 

rette tid. 

B2. Beskrivelse Der opleves generelt et stigende pres på både de regionale og højt 

specialiserede senge på Hammel Neurocenter. Mængden af 

patienter med et rehabiliteringsbehov er stigende. Det er derfor 

vigtigt at vores visiterende enhed har de nødvendige oplysninger 

til rådighed i forbindelse med vurdering af henvisningen.  

Vi oplever at en del henvisninger er mangelfulde hvilket kan føre til 

uhensigtsmæssige forløb hvor pt. af forskellige årsager ikke er 

rehabiliterbare. (Som eksempler kan nævnes udtalt træthed, 

betydelig sprogbarriere, svære medicinske problemstillinger og 

motivation). 

Det er et stort ønske, at vi i samarbejde med de henvisende 

afdelinger kan forbedre kvaliteten af henvisningen, hvormed vi 

håber, at kunne forbedre visitationen så uhensigtsmæssige forløb 

undgås (og dyrbare rehabiliteringstimer ikke går tabt). 

Vi har et ønske om at udarbejde en ny retningslinje for henvisning 

til FRV der bedre beskriver de problemstillinger, både medicinske 

og sociale, vi ønsker belyst. 

Dette skal selvfølgelig foregå i tæt dialog med vores 

samarbejdspartnere. Både de regionale afdelinger som ofte 

henviser til rehabilitering, dem der mere sjældent henviser samt 

vores samarbejdspartnere fra de andre regioner. 



Målet er at udfærdige et dokument der på tydelig vis beskriver de 

lægefaglige oplysninger vi har brug for, de problemstillinger vi 

ønsker belyst samt en klar beskrivelse af patientens almene 

tilstand. 

Derudover ønsker vi at fremme samarbejdet på tværs af hospitaler 

i forbindelse med de forskellige sektorovergange / faser af 

rehabiliteringsforløbet mhp. at øge patientsikkerheden. 

B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 

Afdelingslæge er ansvarlig for udfærdigelse af 

dokumentet, herunder kommunikation med 

samarbejdspartnere. Dette i tæt samarbejde med 

de ansvarlige for den fælles regionale visitation (FRV) 

samt ledende overlæge. 

B3. Deltagerkreds (hvem 

indgår?) 

 vil være primære tovholder på projektet. Involverer ikke andre 

afdelingslæger, men selve projektet kræver involvering af 

kolleger, samarbejdspartnere og personer fra andre faggrupper. 

B4 I hvilken periode kører 

forsøget?  

Der forventes opstart af projektet snarest muligt. 

Vi håber at kunne afslutte indenfor et år. 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 

(Tillægsstørrelse 20.000 – 

35.000 eller 50.000 kr.) – 

tildeles den ansvarlige afd.læge 

Den økonomiske ramme for projektet er kr. 50.000 årligt i 

funktionstillæg.  

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1/5-2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

30/4-23 

D. Aftalen er indgået mellem



Dato 

31/3-22 

Leder 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL 

m1dt 
regionmidtjylland 

-

For Region Midtjylland 
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