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Bestyrelserne for Idrætsklinikkerne 

Vedr. den fremtidige varetagelse af den idrætsmedicinske behandling. 

 

 

Tak for jeres kommentarer i forlængelse af regionens seneste henvendelse fra novem-

ber 2014. Svarene indgik i materialet til regionens sundhedsudvalg, som drøftede re-

gionens tilskud til idrætsklinikkerne på deres seneste møde den 17. februar (sagen er 

vedlagt som bilag) 

 

Regionens sundhedsudvalg ønskede en række spørgsmål belyst yderligere inden de 

ønsker at træffe beslutningen om regionens fremtidige tilskud til idrætsklinikkerne.  

 

Vi vil derfor gerne bede om jeres kommentarer til følgende spørgsmål:  

 Hvor mange af patienterne, der behandles på idrætsklinikkerne, er blevet hen-

vist dertil af egen læge, og hvor mange henvender sig på eget initiativ?  

 Hvordan føres journal over patienterne og hvordan kommunikeres med andre 

sundhedspersoner involveret i patientens forløb? Det forudsættes, at Idræts-

klinikkerne efterlever bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners pa-

tientjournaler. 

 Hvad vil være idrætsklinikkernes forslag til at sikre, at klinikkernes tilbud ud-

bredes til alle borgere i Region Hovedstaden, således at der sikres lighed i til-

buddet. 

 

Sundhedsudvalget ønsker at drøfte sagen på sit kommende møde i marts, og derfor 

skal vi bede om jeres kommentarer senest den 4. marts. Jeg beklager den korte frist. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Christian Worm 

Centerdirektør 
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      Den 03.03.2015 
 

Center for Sundhed 

Hospitalsplanlægning 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 
 

Att. Centerdirektør Christian Worm 

  

 

Vedr. den fremtidige varetagelse af den idrætsmedicinske behandling. 

 
Regionens sundhedsudvalg ønsker en række spørgsmål belyst yderligere inden de ønsker at træffe 

beslutningen om regionens fremtidige tilskud til idrætsklinikkerne jf. brev af 23. februar 2015. 

 

Klinikkernes svar er som følger: 

 
Spørgsmål 1. 

Hvor mange af patienterne, der behandles på idrætsklinikkerne, er blevet henvist dertil af egen 

læge, og hvor mange henvender sig på eget initiativ?  

 

Svar: 
Amagerkommunernes Idrætsklinik  

Alle vores patienter bliver henvist fra egen læge iht. vores inklusionskriterier. 

 

Idrætsklinikken Nord  

Der er kommet flere patienter, som har rundet egen læge – men der er ikke ført statistik over det og 

derfor ikke muligt at svare på. De fleste kommer efter anbefaling fra deres klub/træner. 

 

Idrætsklinik Nord-Vest  

Vi har ikke den nøjagtige fordeling, men anslår, at højst 15 % er henvist fra egen læge. 

De fleste henvender sig efter anbefaling fra venner, familie og klubkammerater og opslag i 

idrætsforeninger. 

 

Vestkommunernes Idrætsklinik  

Vi registrerer ikke hvor mange, der kommer fra egen læge, men anslået er det ca. 25 % af 469 

patienter i 2014. 

Mange henvender sig på opfordring af klubkammerater, venner eller familie, der fortæller om 

Idrætsklinikken. Andre patienter finder os via internettet www.idraetsklinik.dk.  

På grund af den lille kapacitet reklamerer vi ikke for idrætsklinikordningen.  

 

Spørgsmål 2. 

Hvordan føres journal over patienterne, og hvordan kommunikeres med andre sundhedspersoner 

involveret i patientens forløb? Det forudsættes, at Idrætsklinikkerne efterlever bekendtgørelsen om 

autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. 

 

 

 

 

http://www.idraetsklinik.dk/
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Svar: 

Amagerkommunernes Idrætsklinik  

Der føres journal i vores eget lille program, som blev lavet da klinikken startede. Der 

kommunikeres gennem brev til andre instanser. Vi bruger dog ”Det grønne System”, som også 

bruges i det almindelige ambulatorium. Vi har samme muligheder til henvisning til andre instanser 

til hjælp til diagnostikken. Ex. UL, MR scanninger. 

 

Idrætsklinikken Nord  

Journal over patienterne føres i eget lukket elektronisk system, som ligger på det fælles net. 

 

Idrætsklinik Nord-Vest  

Aktuelt opbevares journalnotater på en indelåst PC i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Derudover 

opbevares en kopi i papirform indelåst i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. 

Vi har ikke fået lov til at journalføre i OPUS og har således intet elektronisk journalsystem. Der 

sendes ikke epikriser til egen læge som standard, men kun på opfordring. På opfordring fra patient 

videregives oplysninger til andet sundhedspersonale, som patienten er i behandling hos. 

 

Vestkommunernes Idrætsklinik  

Idrætsklinikken har ikke fået adgang til at blive koblet op på hospitalets IT-system.  

Vi benytter papirjournaler opbevaret i et brandsikkert skab. 

Patienterne kan bede om en kopi ved personlig henvendelse.  

Vi sender kopi pr. brev af journalen, når der foreligger en fuldmagt. 

 

Spørgsmål 3. 

Hvad vil være idrætsklinikkernes forslag til at sikre, at klinikkernes tilbud udbredes til alle borgere i 

Region Hovedstaden, således at der sikres lighed i tilbuddet. 

 

Fælles svar: 

At udbrede Idrætsklinikkernes tilbud til alle borgere i Region Hovedstaden kan ikke løses i regi af 

de nuværende Idrætsklinikker, da kapaciteten er for lille og ressourcerne for få. Opgaven bør løses i 

et samarbejde mellem Region Hovedstaden og fagkundskaben fra de nuværende Idrætsklinikker, 

som kan bidrage med viden og erfaringer i den forbindelse.  

 

Hvordan et fremtidigt system kunne komme til at se ud, bør være en beslutning, der tages efter et 

mere grundigt gruppearbejde, hvor der tages højde for spørgsmål som patientgrupper, geografisk 

placering, åbningstid, sammensætning af læger/fysioterapeuter og sammensætning af 

ortopæder/reumatologer.  

 

Det er nødvendigt, at klinikkerne får en officiel tilknytning til en afdeling på det pågældende 

hospital (eller sundhedsklinik), så klinikkerne kan blive koblet til de eksisterende IT-systemer.   

IT-udviklingen er nu nået så langt i sundhedssystemet, at det ikke vil holde ret meget længere med 

det lille lukkede journalsystem og med brevveksling med andre sundhedsinstanser. 

 

Behovet for behandling af idrætsskader er voksende pga. det generelle fokus på idræts positive 

indvirkning på sundheden, herunder skolereformen mv.  

 

I forbindelse med en geografisk udvidelse af tilbuddet, kan der med fordel samtidigt ses på at 

udvide behandlingskapaciteten for de kommuner, der på nuværende tidspunkt er omfattet af 

ordningen, da den nuværende kapacitet er for lille. Idrætsklinik-ordningen er billig, og ubehandlede 
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skader kan medføre slidgigt og andre livsvarige følgeskader, give behandlingskrævende smerter og 

kræve operationer. 

 
 

På vegne af de fire Idrætsklinikker: 

Amagerkommunernes Idrætsklinik, Jørgen Jørgensen, mob. 2081 6215, mail jjvvs@mail.dk 

Idrætsklinikken Nord, Britta Pedersen, mob. 2177 9945, mail britta.pedersen@webspeed.dk 

Idrætsklinik Nord-Vest, Helge Friis, mob. 2126 5748, mail b.h.friis@youmail.dk                         

Vestkommunernes Idrætsklinik, Leif Braunstein, mob.. 28 55 97 12, mail lbr@ishoejby.dk 

 
 

 

Jan Mogensen, IRH, koordinator idrætsklinikkerne 

Elverhøjen 3 

2730 Herlev 

Mob. 2032 52 01 

jan@kaisport.dk 
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