Sundhedsplanlægning

Referat
Møde i Regionsterapeutrådet
Fredag den 23. november 2018 kl. 10.00 – 12.00
Mødedeltagere
Aalborg Universitetshospital; Hans Erik Madsen, Helle Opstrup Jensen, Jan Kjærsgaard, Christine Nørgaard og Malene Gregoire
Regionshospital Nordjylland; Lillian Jespersen
Psykiatrien: Rikke Petersen
Neuroenhed Nord: Markus Brasholt Kristensen
Administrationen;
Mødeleder Hans Erik Madsen

Referent Rikke Petersen

Afbud: Lars, Michael, Susanne
1) Velkommen – gennemgang og evt. prioritering af dagsorden
2) Opsamling fra sidste møde

1. Elektronisk kommunikation med kommunerne
Bilag: Pilotprojekt om brug af korrespondance meddelelser indenfor genoptræningsområdet
2. Arbejdsgruppe vedr. revision af registreringspraksis.
3. Status fra Exorlive arbejdsgruppen.
4. Udmeldinger til alle terapeuter i regionen vedr. ændringer i Sundhedsloven.
5. Opfølgning på genoptræningsområdet – skønnet udvikling for 2018 i antallet af genoptræningsplaner.
Bilag: Skønnet antal genoptræningsplaner for 2018
Referat:

Ad1. Starter formentligt i januar 2019, skal afprøves i 5-6 måneder. Kun med Aalborg kommune.
Ad.2 Kataloget skal indeholde koder for ambulant og indlagt behandling. Specialiseret genoptræning i katalog i et andet. Deadline næste regionsterapeutrådsmøde.
Ad3. Første møde planlægges til januar 2019– Jan K er tovholder
Ad4. Det er ordnet.
Ad5. Det ønskes at der fremad også medtages antallet af Specialiserede Rehabiliteringsplaner.
Psykiatrien underregistrerer tilsyneladende.

3) Valg af ny formand for Regionsterapeutrådet

Hans har tidligere meddelt, at han ønsker at stoppe som formand for Regionsterapeutrådet med udgangen af 2018, og vi skal derfor have valgt en ny formand.
Ifølge vedtægterne vælges formanden for en 4 årig periode. Regionsterapeutrådet er beslutningsdygtigt, når 2/3 dele af medlemmerne er tilstede, hvilket er tilfældet ved dette
møde, og det formelle er derfor i orden i forhold til et formandsvalg.
Christine stiller op som formand – er der andre?
Referat:
Christine er enstemmigt vedtaget. Tiltræder pr. 1. januar 2019.
4) Evaluering af samarbejdsaftale mellem somatik og psykiatri
Punktet indledes af Rikke
I henhold til aftalen, så evalueres den bl.a. via en registrering og opfølgning på kontakter
mellem somatik og psykiatri;
Optælling af fælles kurser, antal deltagere.
Opfølgning på, om der er en oplevelse af øget samarbejde med direkte patientkontakt ?
Er der en oplevelse af forskel i samarbejde over telefon/mail?
Bilag: Fysio- og ergoterapeutisk samarbejde mellem somatik og psykiatri i Region Nordjylland
Referat
Revideres i forhold til dato, Malene sætter den på ”kære kollega”. Ønsker om undervisning i somatikken fra Psykiatrien sendes til Rikke. Evaluering af kontakten reduceres til
kun at være i forhold til antallet af kurser og deltagere samt evaluering af selve aftalen.
5) Drøftelse af omstillingsplaner og budget for 2019 i relation til hele fysio- og
ergoterapiområdet i Region Nordjylland
Punktet indledes af Hans.
Lillian orienterer om situationen på Regionshospital Nordjylland
Helle orienterer om omstillingsplan 2019 fra AAUH
Referat
Der orienteres.
6) Fremtidens kerneopgaver for ergo- og fysioterapeuter på de akutte hospitaler?
Der lægges op til en generel drøftelse af, hvad der bliver fremtidens kerneopgaver for
ergo- og fysioterapeuter på de akutte hospitaler – herunder hvad der skal udvikles, og
hvad der skal afvikles for at vi bliver rustet til fremtidens kerneopgaver.
Referat
Vi vil gerne have drøftelsen næste år første halvår, men løfte den højere op end bare på
det akutte.
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7) De kommunale rammer for igangsætning af træning til borgere, der henvises
på en Ref01
Hvad gør vi i de tilfælde, hvor der ikke er belæg for at udarbejde en GOP, og hvor borgeren henvises til træning/rehabilitering på en Ref01, og vi ønsker at borgeren kommer
hurtigt i gang med sit træningsforløb?
Christine indleder punktet
Referat
Hvis der er borgere der skal have kemo, men er for svækket til kemo og skal genoptrænes først, så skal de som udgangspunkt have en almen GOP.
8) Orienteringspunkte r

6. Organisering af arbejdet med dysfagi, v. Helle
7. Planlagt risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 4. december ud fra målepunkter på genoptræningsområdet, v. Michael
8. Mapning af oplysninger til G-GOP i CSC og valg af terapeuter til en arbejdsgruppe i januar
– ca. 1½ dag i IT-Huset, v. Rikke
9. Afprøvning af delt ledelse på tværs af kommune og region, v. Rikke
Referat
Ad 6. Der planlægges tværfaglig undervisning i AAU.
Ad 7. Planlægning pågår og orientering følger
Ad 8. Niels K. Madsen fra Farsø skal deltage ud over den etablerede SFI gruppe
Ad 9. Orientering

9) Evt.
@ Christine, husk at planlægge 2 ud af de 4 møder for regionsterapeutrådet samme dag
som referencegruppen.
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