Referat

Møde i Regionsterapeutrådet
Fredag den 20. april 2018 kl. 10.00 – 12.00
Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 3
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Susanne Arildsen
Lilian Jespersen
Markus Brasholt Kristensen
Kristian Bech
Aalborg Universitetshospital:
Helle Opstrup Jensen
Christine Nørgaard
Hans Erik Madsen
Psykiatri:
Rikke Pedersen

Afbud
Michael Kvols, Regionshospital Nordjylland
Lars Lejbølle, Administration
Jan Kjærsgaard, Aalborg Universitetshospital

Mødeleder
Hans Erik Madsen

Referent
Christine Nørgaard

Pkt. 1

Muligheder og perspektiver i vores fremtidige brug af ExorLive v/Tommy Weber, ExorLive
Der er orden på persondataloven. Jan Kjærsgaard og Susanne Arildsen har den underskrevne
aftale, som vedhæftes dette referat.
Man kan i ExorLive oprette ptt med personnummer. Regionsterapeutrådet drøfter, om der være
procedure for dette på hospitalsniveau eller på regionsniveau?

Terapeuterne kan se hinandens programmer på tværs af matriklerne i regionen. Man søger blot
på det gemte program med patientens cpr nummer. Der er ubegrænset kapacitet, hvorfor det ikke
er nødvendigt løbende at slette gemte programmer.
Man kan via et link gemme et program i patientjournalen som en del af dokumentationen. Dette
kan gøres løbende, så man kan følge progressionen af genoptræningen. Åbning af linket kræver
adgang til ExorLive.
Det vil snart være muligt at få adgang til at lægge sine egne øvelsesprogrammer ind i ExorLive på
organisationsniveau. – på flere niveauer. Terapeuterne kan ligeledes selv lægge billeder ind og
på sigt videoer samt oprette nye øvelser, såfremt ExorLive på opfordring ikke kan lægge dem ind.
Der findes en APP: Man kan her invitere patienter til at kunne se deres træningsprogram på egen
telefon/tablet/PC. På sigt kan appen inddeles på afsnitsniveau.
Man kan ved at aflæse QR koden lægge sit øvelsesprogram ind på telefonen fra et stykke papir.
Det er en god ide at gemme programmerne rigtigt. Der er mulighed for at dele standardprogrammer med kolleger – også video.


Persondataforordning følges op med ledende terapeut Jan Kjærsgaard, der har indgået aftale med ExorLive på regionens vegne.



Regionsterapeutrådet anbefaler, at ansatte påbegynder en praksis i RN, hvor der kan fremsende programmer til patienterne på mail, app mv. Ligeledes skal link til program indsættes i
journalnotat i Clinical Suite.



Regionsterapeutrådet konkluderer, at ansatte godt må oprette individuelle øvelser på personniveau



Der nedsættes en bruger-udviklingsgruppe bestående af
 Ledende terapeut Jan Kjærsgaard (HEM spørger)
 1 fysioterapeut fra Hjørring
 1 fysioterapeut fra Frederikshavn/Skagen
 1. evt. 2 fysioterapeuter fra Aalborg Universitetshospital
 1 fysio- eller ergoterapeut fra Neuroenhed Nord
 1 fysioterapeut fra Psykiatrien
mhp. at:
 Sikre implementering og udfoldelse af systemets muligheder
 Vidensdeling til baglandet
 Se på tværsektorielle udviklingsmuligheder
 Evaluere kvalitet af afgrænsede områder

Pkt. 2

Opfølgning fra sidste møde den 12. januar 2018
Der følges op på emner fra sidste møde til kommende møde i Projektgruppen for implementering af genoptræning. HEM og Lars Bach udarbejder dagsorden.

Pkt. 3

Systematisk opsamling af tværsektorielle grundaftaler med fokus på genoptræning –
opfølgning på indsatser v/Hans Erik Madsen
Der har netop været afholdt møde i Samarbejdsforum, Aalborg UH. HEM opfordrer til, at der
ikke kun samles op på evalueringer fra genoptræningsområdet isoleret fra Aalborg UH, men
at man kan samle evalueringer fra hele regionen. Dette drøftes på kommende møde i Projektgruppen for genoptræning.
På hjælpemiddelområdet er den gamle tværsektorielle følgegruppe genopstået, nu som Netværksgruppe for hjælpemidler.
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Chefkonsulent Jane Pedersen har meddelt, at der igangsættes en proces med de nye sundhedsaftaler skal igangsættes. Her lægges op til en ændring ift. de nuværende portefølgestyregrupper.
Man vil fortsat bruge energi på implementering af de generelle sundhedsaftaler.
Der nedsættes desuden en netværksgruppe på hjerneskadeområdet, som er godkendt af
regionen.
Pkt. 4

Placering af opsamling af data til databaser i Clinical terapeutmodulet
Det er ønskeligt, at terapeuterne hurtigt kan afgive de nødvendige data til Dansk Apopleksiregister (DAP). SFI gruppen arbejder sammen med IT om en løsning. Der arbejdes generelt
på at data til databaser trækkes elektronisk og at det er muligt at gøre så hurtigt som muligt.
SFI gruppen er meget opmærksomme på at terapeutmodulet er for alle fysio- og ergoterapeuter og derfor skal placeringen af indberetning til databaser ske med respekt for terapeutmodulets samlede brugere og ikke kun ud fra et lokalt ønske.
Placeringen af DAP vil blive formidlet lokalet.

Pkt. 5

E-læring – GGOP/genoptræningsplaner
Baggrunden for udarbejdelse af e-læringssystemet er en kvalitetssikring af GGOP med baggrund i tidligere evaluering. Det skal betragtes som et supplement til sidemandsoplæring/vidensdeling.
Implementering af e-læringssystemet skal sikres via de ledende terapeuter, der sørger for, at
det ligger i introprogrammerne. Det er det ligeledes yderst væsentligt at sygeplejersker, læger og sekretærer får viden om systemet.
HO har spørgsmål vedr. registrering. Det vedtages, at der ikke foretages ændringer i nuværende registreringspraksis.

Pkt. 6

Orientering, bl.a.
Revideret registreringsvejledning, Region Nordjylland, april 2018.
Den nye registreringsvejledning indeholder, modsat vejledningen fra 2012 udelukkende kodning
af ambulant specialiseret genoptræning. Arbejdsgruppen skal mødes mhp. udarbejdelse af regional vejledning ift. indlagte og ambulant behandling, mhp. at sikre en fælles registreringspraksis i
regionen.
Arbejdsgruppen vil desuden drøfte implementering af den nye vejledning.
Det er besluttet, at psykiatrien har en særskilt registreringspraksis og er derfor ikke omfattet af
ovenstående.
Sammenlægning af Aalborg Universitetshospital og Thisted Sygehus.
HEM har haft møde med Michael Kvols, der kommer ind i lederkredsen på lige fod med de øvrige
ledende terapeuter på Aalborg Universitetshospital.
Konflikt
Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har udarbejdet nødberedskaber, såfremt konflikten bliver en realitet.
Det terapeutiske område i Psykiatrien samt Neuroenhed Nord er undtaget lockout.
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Pkt. 7

Eventuelt
Revidering af forretningsordenen for Regionsterapeutrådet.
Lillian udarbejder et forslag til næstkommende møde i Regionsterapeutrådet.
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