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”Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer” 

 

 

 

 

Et samarbejde mellem: 

Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, 

 Herning Kommune, Genoptræningsenheden  

Fysioterapeutuddannelsen Holstebro, VIA University College 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:  

Peter Kloster Aalund: Peter.Kloster.Aalund@vest.rm.dk  

Hanne Volsgaard Nielsen: gophv@herning.dk  

Elsebeth Hovmøller Christensen: ehc@viauc.dk  

Lene Kirk: lk@viauc.dk  
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Baggrund  

Projektet startede i 2009 på Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, hvor samarbejdspartnere fra praksis i 

flere forskellige fora gør Fysioterapeutuddannelsen opmærksom på, at der er et stort behov for at få set på 

opgaveoverdragelse mellem sektorer og se på hvilke fælles test og målemetoder, der skal benyttes på 

tværs af sektorer for at sikre høj grad af sammenhæng mellem sektorerne og i patient-forløbene. Der er 

behov for at se på genoptræningsplaner, hensigtsmæssige test og evidensen af testene. Det skaber 

efterfølgende en dialog mellem praksis-sektoren og Fysioterapeutuddannelsen om, hvordan uddannelsen 

kan have en rolle i et sådant projekt og hvordan man eventuelt kan benytte de studerendes arbejdskraft i 

bachelorprojekter til at kvalificere dette.  

Fysioterapeutuddannelsen bliver inspireret af disse dialoger med praksis og søger i 2010 interne 

projektmidler i Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College til at igangsætte projektet ”Test og 

målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer”. I første fase af projektet er fokus, at 

fysioterapeutuddannelsen skaber sig indsigt i, hvordan kommunale og regionale fysioterapeutiske praksis 

steder samarbejder, og etablere et netværk med disse for at kunne kvalificere en projektbeskrivelse. 

Fysioterapeutuddannelsen mødes med ”Samarbejdsgruppen for træning i regi af faglig følgegruppe for 

sundhedsaftaler i Vestklyngen” d. 29. september 2011, og her fremlægger Fysioterapeutuddannelsen 

tankerne bag projektet og efterfølgende er der dialog med mødedeltagerne, hvor der er positive 

tilkendegivelser fra såvel kommunale som regionale ledere om deltagelse i projektet. 

Der afholdes i november 2011 møde mellem Fysioterapeutuddannelsen og kvalitetskonsulent Else 

Hjortbak, Hospitalsenheden Vest, udviklingsterapeuterne Peter Kloster Aalund, Hospitalsenheden Vest og 

Hanne Volsgaard Nielsen, Herning Kommune. På baggrund af dette møde udformes den endelige 

projektbeskrivelse for ”Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer”. På mødet 

gøres opmærksom på, at der tidligere har været igangsat et lignende projekt ”Implementering af fælles test 

på tværs af sektorer” (udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Regionsterapeutrådet 2009). Dette projekt 

er formentlig aldrig kommet i gang. 

Der er d. 13. marts 2012 møde mellem Fysioterapeutuddannelsen og lederne af de kliniske 

undervisningssteder tilknyttet Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. På dagsorden er et punkt vedr. 

projektet dels for at informere om status på projektet, men også for at få sparring af de kommunale og 

regionale ledere. Tilbagemeldingen fra mødedeltagerne er, at det tidligere lignende projekt 

”Implementering af fælles test på tværs af sektorer” aldrig er blevet igangsat, bl.a. grundet  IT-mæssige 

barrierer, men nok også på grund af projektets store omfang. Der gives gode råd fra mødedeltagerne, til 

det videre projekt om at gøre projektet så konkret som muligt, ved at tage udgangspunkt i én diagnose 

gruppe frem for flere, og ved at vælge få praksissteder frem for mange. 
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Projektopstart 

Fysioterapeutuddannelsens projektmedarbejdere, Lene Kirk og Elsebeth Hovmøller tager i foråret 2012 

kontakt til ledende terapeut Deirdre Toft, Hospitalsenheden Vest som tilkendegiver, at de gerne vil deltage 

i projektet. Derefter tages kontakt til udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og ledende terapeut Lone 

Lundager. Forslaget er, at diagnose-gruppen for projektet er hoftenære frakturer. Der tages kontakt til 

Herning Kommune, ledende terapeut Eva Klose, som ligeledes giver tilsagn om interesse for projektet og 

diagnosegruppen, og om at der etableres videre kontakt til udviklingsterapeut Hanne Volsgaard Nielsen. 

Der etableres to indledende møder med henholdsvis Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien og Herning 

Kommunes Genoptræningsenhed. Der afholdes møde med Regionshospitalet Holstebro d.19. april med 

udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og ledende terapeut Lone Lundager. Der afholdes et møde d. 10. 

maj med Herning Kommunes Genoptræningsenhed, med udviklingsterapeut Hanne Volsgaard Nielsen og 

fysioterapeut Kim T. Iversen. 

Aftalen på disse to møder bliver, at der skal etableres et fælles møde mellem de to praksis steder. Derfor 

indkalder Fysioterapeutuddannelsen til et møde med det formål at etablere en dialog om, hvordan det 

tværsektorielle samarbejde kan udvikles med fokus på genoptræningsplaner, fælles test og målemetoder 

og kommunikationen mellem sektorerne. Diagnose-gruppen er hoftenære frakturer.  

Det første fælles projektmøde afholdes d. 21. juni 2012 på Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Her 

deltager følgende personer fra Regionshospitalet Holstebro: udviklingsterapeut Peter Kloster Aalund og 

ledende terapeut Lone Lundager, fysioterapeut fra ortopædkirurgisk afdeling Inger Kirkegaard Madsen og 

Karin Bjerg Gravgaard. Fra Herning Kommunes Genoptræningsenhed deltager udviklingsterapeut Hanne 

Volsgaard Nielsen og fysioterapeuterne Kim T. Iversen og Gitte Foged. 

Der afholdes derudover projektmøder d. 20. september, d. 13. november og d. 14. december. Der etableres 

desuden fælles deltagelse for hele projektgruppen i et symposium på Hvidovre Hospital d. 6. september: 

”Symposium om hoftefrakturbehandlingen i fremtiden”. 

 

Projektforløbet 

Den første proces i projektet var at få fastlagt patientgruppen. Dette blev ”personer med hoftenære 

frakturer”, med den begrundelse, at det er en stor, velafgrænset gruppe, der har stor bevågenhed. Det vil 

derfor være forholdsvis enkelt at bruge denne gruppe og derved få muligheder for at få positive erfaringer 

til brug for andre projekter med andre patientgrupper. 

Derefter præsenterede hver praksis hvilke test og hvilke procedurer der var gældende for patientgruppen. I 

den forbindelse blev der også præsenteret en genoptræningsplan (GOP). Denne blev diskuteret i forhold til 

brugbarhed og mulige forbedringer.  

De Morton Mobility Index (Demmi-score) blev præsenteret og diskuteret, som en mulig ny test der kunne 

anvendes i begge sektorer og være et værktøj til videndeling, kvalitetsudvikling o.l. 
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Resultatet fra dette første afklarende arbejde viste af der blev benyttet 3 test på hospitalet: Timed Up and 

Go (TUG) – The Cumulated Ambulation (CAS) og New Mobility Score (NMS). Disse test er obligatoriske at 

gennemføre på hospitalet for denne patientgruppe (jf. Det Nationale Indikatorprojekt). 

I Herning Kommune var brugen af test meget vekslende og der blev brugt forskellig test bl.a. Senior Fitness 

Test (SFT) – TUG, men der var ikke en fast procedure for dette.  

Der var i projektgruppen stor tilfredshed med formen og indholdet i GOP, tilbagemeldingen fra Herning 

Kommune var, at de så GOPérne som meget informative og anvendelige. 

I forhold til Demmi-score blev der igangsat en søgning på relevante databaser for at afklare om der forelå 

evidens for brug af testen til personer med hoftefrakturer. Resultatet af søgningen viste, at der ikke findes 

ret mange undersøgelser på testen, da den er forholdsvis ny. Der fandtes et studie (De Morton et al. 2012), 

der viste at Demmi-score er relevant til gruppen af personer med hoftefrakturer, den har en styrke frem for 

mange andre test på området, da der ikke findes gulv eller loft-effekt. Demmi-score er desuden 

unidimensionel, d.v.s. måler kun på mobilitet og den opgøres i intervalniveau, så en ændring i resultat er 

procentvis ens i hele måleskalaen. Begge dele øger testens kvalitet og brugbarhed. 

Demmi-scoren blev efterfølgende afprøvet på patientgruppen i begge praksis, over et forløb på 2 måneder. 

Begge steder var tilbagemeldingen at testen var brugbar til patientgruppen samt enkel og rimelig hurtig at 

gennemføre. Desuden skønnedes den relevant, da der ikke var loft eller gulv effekt.  

Det blev dog efterfølgende besluttet, at man ikke ville bruge Demmi-scoren på Regionshospitalet 

Holstebro, da det vurderedes at den ikke ville kunne give yderligere relevante informationer til Herning 

Kommune, end de nuværende benyttede test. Demmi-scoren ville desuden blive en yderligere test, udover 

de 3 obligatoriske i dag, og i forhold til det øgede tidsforbrug blev det vurderet at den ikke ville bidrage 

væsentligt til informationsniveauet.  

Fra Herning Kommunes side besluttede man at implementerer Demmi-scoren til personer med hoftenære 

frakturer. Testen benyttes ved opstart af træning og igen ved afslutningen. Det overvejes om man vil 

indkalde borgerne til follow-up testning efter ½ eller 1 år. 

 

Resultater 

Målet for projektet har været følgende: 

I. Udvælgelse af fælles test for de to sektorer 

II. Udviklingen af kommunikationen mellem de to sektorer i forhold til det enkelte patient-forløb 

III. Udvikling af vidensdeling mellem de to sektorer 

Resultaterne af projektet er følgende: 

I. Der er valgt følgende test for patienter/borgere med hoftenære frakturer:  Regionshospitalet 

benytter fortsat TUG og CAS som test og målemetoder til patienter med hoftenære frakturer. 

Derudover benyttes også funktionelle ICF-beskrivelser af patientens funktion i 
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genoptræningsplanen. Herning Kommunes Genoptræningsenhed benytter fremover TUG og 

DEMMI som test og målemetoder til borgere med hoftenære frakturer. CAS fravælges på grund af 

lofteffekt i den senere del af rehabiliteringen. 

Der blev således ikke valgt fælles test i de to sektorer. Baggrunden for dette valg er, at man på 

Regionshospitalet Holstebro vurderede at Demmi-score ikke ville kunne give yderligere relevante 

informationer til Herning Kommune, end de nuværende benyttede test. Demmi-scoren ville 

desuden blive en yderligere test, udover de 3 obligatoriske i dag, og i forhold til det øgede 

tidsforbrug blev det vurderet, at den ikke ville bidrage væsentligt til informationsniveauet.             

Fra Herning Kommunes side besluttede man at implementerer Demmi-scoren til personer med 

hoftenære frakturer. Testen benyttes ved opstart af træning og igen ved afslutningen.  

 

II. Udviklingen af kommunikationen mellem de to sektorer i forhold til det enkelte patientforløb: 

Projektet har bekræftet at genoptræningsplanerne, som hospitalet sender til kommunen, fungerer 

rigtigt godt som kommunikationsredskab mellem de to sektorer. Herning Kommune er meget 

tilfredse med de informationer, som genoptræningsplanerne indeholder, og de skaber et godt 

grundlag for det videre rehabilteringsforløb i kommunen.  

 

III. Udvikling af vidensdeling mellem de to sektorer: Alle projektdeltagere er enige om, at det har 

været meget givende for det fremtidige samarbejde at deltage i dette projekt. Det har især været 

godt at mødes og få et personligt kendskab til hinanden. Det gør det helt sikkert nemmere at 

samarbejde fremover. Det har også været meget konstruktivt og udviklende at få den anden 

sektors kritiske og konstruktive øjne på egen praksis. Det har bl.a. affødt begyndende mødeaktivitet 

om andre nye faglige problemstillinger mellem de to sektorer. 

  

Læringsværdi for de tre samarbejdsparter  

Rollefordelingen i projektet har været, at de regionale og kommunale projektdeltagere har deltaget som 

faglige fysioterapeutiske eksperter indenfor hoftenære fraktur-området, og Fysioterapeutuddannelsens 

projektdeltagere har været projektansvarlige og tovholdere på forløbet. Det har bl.a. betydet, at 

Fysioterapeutuddannelsens projektdeltagere har udformet dagsorden til hvert møde, været ordstyrer på 

møderne og skrevet referat af alle møder. De regionale og kommunale projektdeltagere har forberedt sig til 

møderne ud fra deres faglige ekspert viden og har skullet anvende denne faglige erfaring og viden på 

møderne. Der har samtidig også været en forventning om, at der skulle fokuseres på muligheder frem for 

begrænsninger, nysgerrighed over for den udvikling der sammen kunne skabes og anerkendelse af 

forskellighed i de to sektorer. 

Der er i projektgruppen enighed om, at der har været god læringsværdi i denne rollefordeling. Det har 

været afgørende for projektets resultat, at Fysioterapeutuddannelsen har været en neutral partner, der har 

”styret slagets gang” ved at få struktur på møderne og være tovholder på disse. Udviklingsterapeuternes 

deltagelse i projektet har været værdifuld i forhold til overblikket og rammesætningen af projektet i den 

praktiske udførelse. Det har ligeledes været afgørende at have de faglige eksperter med på møderne, da 

den faglige ekspert viden og erfaring har været afgørende for overhovedet at få valgt relevante test og 

målemetoder og få den faglige vidensdeling mellem de to sektorer. Det har også været godt, at projektet 
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har haft et klart mål, som blev udformet ved fælles diskussion på de første møder. Ligeledes har det været 

godt at projektet har været afviklet i en tidsbegrænset periode (ca. ½ år) med en startfase og en slutfase. 

Dette har gjort at projektfasen har været overskuelig og at resultaterne er kommet relativt hurtig. 

Det har haft god læringsværdi at deltage i det faglige symposium på Hvidovre Hospital. Det gav et godt 

spejlbillede af egen praksis på hoftefraktur-området. Det gav faktisk en del selvtillid, da især 

Regionhospitalet kunne nikke genkendende til de fysioterapeutiske anbefalinger, der blev præsenteret. Det 

gav også efterfølgende anledning til at tage kontakt til en af de førende fysioterapeutiske forskere indenfor 

hoftefraktur-området, Morten Tange Kristensen. 

 

Formidling af projektet 

Hensigten med formidling af projektet er dels at inspirere andre kommuner til at implementere nævnte 

test til patienter/borgere med hoftenære frakturer, og dels at formidle samarbejdsformen som en mulig 

fremtidig metode i samarbejdet på tværs af sektorer.  

Projektgruppen ønsker at formidle projektets resultat i forskellige relevante fora: 

  i ”Samarbejdsgruppen for træning, i regi af følgegruppe for sundhedsaftaler i Vestklyngen.” i 

Region Midt. Dette sker på et møde d. 12. marts 2013.  

 evt. øvrige kommuner i Region Midt. 

 i ”eget hus” på relevante møder, hjemmesider, personaleblade, faglige nyhedsbreve o.l. 

 til Danske Fysioterapeuter evt. på hjemmesiden eller som en artikel i fagbladet. 

 

Fremtidsperspektiver  

Projektgruppen mener, at den anvendte metode i dette projekt kan være en fremadrettet vej i samarbejdet 

mellem hospital og kommune. Det er erfaringsmæssigt ofte svært at ”finde vejen og metoden”, når der skal 

arbejdes med projekter på tværs af sektorer, og her kunne Fysioterapeutuddannelsen neutrale 

projektleder-rolle måske fremover være en med-spiller i samarbejdet? 

Et andet fremtidsperspektiv er, at benytte samme metode med henblik på brug af test og målemetoder til 

andre diagnosegrupper, dette kunne f.eks. være indenfor det geriatriske område. Her kunne diagnosen KOL 

være en afgrænset målgruppe. 

Projektgruppen kan også godt forestille sig et tværfagligt projekt, hvor flere faggrupper deltog – selvfølgelig 

afhængig af patientgruppe.  

 

 


