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Sundhedsaftalen mellem region og kommuner skal sikre, at der er sammenhæng i de patientforløb,
der går på tværs af sygehuse og kommuner.
Et velfungerende samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter i de to sektorer har stor betydning for,
at de gode intentioner i sundhedsaftalen omsættes til virkelighed.
Derfor har Træningsenheden, Hjørring Kommune og Fysio- og Ergoterapien, Regionshospital
Nordjylland, Hjørring aftalt, at ergo- og fysioterapeuter i de to organisationer kan komme på
studiebesøg hos hinanden. Studiebesøgene er med til at fremme samarbejdet og øge forståelsen
for hinandens hverdag.
Vi har et fælles ansvar for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehus og
borgerens eget hjem. Derfor anbefaler vi, at ergo- og fysioterapeuter i begge organisationer benytter
muligheden for at komme på studiebesøg hos hinanden.
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Målgruppen
Målgruppen er ergo- og fysioterapeuter fra Træningsenheden, Hjørring Kommune og ergo- og
fysioterapeuter fra Fysio- og Ergoterapien, Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Aftalen henvender
sig til ergo- og fysioterapeuter, der skal sikre sammenhængende patientforløb samt udvikle og
fremme kvaliteten i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Ordningen henvender sig til
fastansatte ergo- og fysioterapeuter med erfaring i egen sektor.

Hvordan foregår studiebesøg?
Studiebesøgene foregår to gange om året: I foråret i maj og i efteråret i november.
Der sammensættes et makkerpar med to ergoterapeuter eller to fysioterapeuter: én fra Hjørring
Kommune og én fra Regionshospital Nordjylland.
Makkerparret følger hinandens arbejdsdag to dage hvert sted. Hvert sted vil der især være fokus på
ergoterapeuternes eller fysioterapeuternes opgaver i forbindelse med borgere, der får en
genoptræningsplan.

To dage i Fysio- og Ergoterapien, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Den kommunale terapeut følger to normale arbejdsdage i Fysio- og Ergoterapien.
Det omfatter undersøgelse, udredning og behandling indenfor et på forhånd aftalt fagligt speciale,
For eksempel ortopædkirurgi, ældremedicin, reumatologi, palliation, pædiatri, herunder indirekte
CPR-relateret arbejde, f.eks. dokumentation, udarbejdelse af genoptræningsplaner, tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde og tværfaglige møder.

To dage i Træningsenheden, Hjørring Kommune
Ergoterapeuten eller fysioterapeuten fra Regionshospital Nordjylland følger to normale arbejdsdage
i Træningsenheden. Det kan omfatte undersøgelse og træning, herunder indirekte CPR-relateret
arbejde, for eksempel dokumentation, booking af indkomne genoptræningsplaner, tværfagligt
samarbejde og møder. Arbejdsdagene kan forløbe på en eller flere arenaer, f.eks. i borgerens hjem
inklusiv plejehjem, institution eller på Træningsenhedens egne træningssteder. Ergoterapeuten eller
fysioterapeuten er tilknyttet et af følgende specialeteams: neurologisk, ortopædisk OE, ortopædisk
UE, reumatologisk, børn, sundhedsfremme/rehabteam, herunder KOL, hjerte, diabetes og
osteoporose. De fleste ergo- og fysioterapeuter er tilknyttet hverdagsrehabilitering samt har almene
opgaver indenfor andre områder.
Makkerparret kan med fordel drøfte fælles udfordringer, der ligger i at kunne opnå bedst mulige
kommunikation i forbindelse med overgange mellem eget hjem og sygehuset.

Hvad skal du gøre, hvis du vil på studiebesøg?
Du skal henvende dig til din leder med nedenstående udfyldte skema. Efterfølgende vil de to ledere
mødes og danne de makkerpar, som der aktuelt er mulighed for.

Tilmeldingsfristen er:

•
•

Uge 11 – for studiebesøg i maj
Uge 36 – for studiebesøg i november
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Forventninger til studiebesøgene
Du kan forvente at få en større forståelse for arbejdsgangen i den anden sektor, og herunder hvad
der skal til for at sikre det sammenhængende patientforløb.
Du vil få øget indsigt i, hvordan du som ergoterapeut eller fysioterapeut kan være med til at udvikle
kvaliteten i det daglige samarbejde omkring en indlæggelse og en udskrivelse.
Du vil opnå et personligt kendskab og få relationer, der kan fremme kommunikation og
samarbejde.
Du kan være med til at identificere potentielle udviklingspunkter, som kan sættes på dagsordenen
til de ½-årlige møder mellem sygehus og kommune.
Vi forventer, at studiebesøgene kan skabe en dialog på arbejdspladsen, som kan være med til at
øge kvaliteten af indlæggelser og udskrivelser til gavn for patienter og borgere.
Vi glæder os til det nye samarbejde.
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