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Workshop A-II Den fysioterapeutiske indsats i forbindelse med behandlingen/injektionerne 

På workshoppen snakkede deltagerne bl.a. om 

Hvilke indsatser tilbydes lige nu: 

- Kolding Sygehus savner samarbejde med primærsektoren. Hvis der ikke er eksisterende tilbud, 

laves genoptræningsplaner 

- Randers tilbyder 6 ugers fysioterapi a 2 gange pr. uge 

- Odense: Tilbyder skriftlig beskrivelse inden behandling og efter. Har kontakt med OUH 

- Gentofte: Vil gerne være mere involveret, men kontakten sker via forældre, så det glipper. 

Tilbyder at tage med til læge. 

- Der vurderes med ashworth, videoanalyse af funktioner, ganganalyse, ROM 

- De fleste steder kan lægekonsultationer prioriteres, men meget stor forskel på børnehaver og 

skoler. 

- Det er vigtigt at forældrene er velinformerede 

- Konferencer – prioritering med læger, børn og forældre om hvilke muskler 

- Kommunikation om behandling efter botox behandling 

- Videooptagelser 

- Kolding sygehus: Botox beh. + kontrol med læger fys osv., samt en tilbagemelding fra 

behandlende fysioterapeut 

- Nogle fysioterapeuter sender tilbagemelding til hospitalerne 

Hvad fungerer i den nuværende indsats? 

- Det opleves af mail-korrespondance og genoptræningsplaner fungerer. 

- Snak med lægen om dosismængde og injektionsstederne 

Hvad vil I gerne blive bedre til? 

- Direkte kontakt mellem hospital og primær sektor (børnehaver og skoler) 

- Journal oplysninger sendes til relevante samarbejdspartnere 

- Fælles journal føring i tværfagligt team, som patientens bog 

- CPOP register 

- Kommunikation 

- Sætte fælles mål (så træningen kan målrettes) 

- Hæfte der følger barnet (Børneterapien) 

- Direkte kommunikation 

- Afklare forløbet, inden behandlingen gives, så uklarheder kan afklares (inkl. Ortoser m.v.) 

- Kommunikationen mellem sektorer 

- Retningslinjer for hvilke oplysninger der er vigtige at sende videre 

- Behandlende fysioterapeut inviteres med til flere ”aftaler” og er tovholder for mange aftaler i 

stedet for forældrene 

- Behandlende fysioterapeut efterspørger protokol med præcis arbejdsgang for protokol el. 

video, f.eks. hvilke funktioner (evt. vandrebog) 

Hvordan kan indsatsen blive bedre/opkvalificeres? 
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- Primære fysioterapeuter med før injektionerne, med til at bestemme hvilke muskler der 

behandles 

- Kontakt bog: Hvor, hvor meget og hvornår 

- Mail korrespondance mellem hospital og fysioterapeuter, før og efter behandling 

- CPOP registrering 

- Påmindelser på forældre indkaldelser, evt. inkl. Invitation til fysioterapeuten 

- Database, der viser hvilken behandling der iværksættes 

- Flere ganganalyse laboratorier 

- Flere video før, under og efter sendes mellem hosp. og fys. 

- Kritisk evaluering af injektionerne 

- Kommunikation gennem forældre er en stor byrde for dem 

- Hvordan kommer information ud til alle enheder? 

- Løsningsforslag: ”Børnenes botox bog”, behandlende fysioterapeut udfylder status 8 uger efter 

behandling (protokol) 

- Kopi af indkaldelsesbrevet, ”kopi til fysioterapeut” 


