23. marts 2012

Referat af møde i Regionsterapeutrådet torsdag den 1. marts 2012.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Nye opgaver til fysioterapeuter på sygehusene?
Møde i Danske Fysioterapeuter den 20. marts (program vedhæftes) (Hans og Lilli
an)
3. Høring på ”oplæg til fremtidig ledelsesmæssig organisering” – hvordan griber vi det
an? (Hans)
4. Audit på genoptræningsplaner (Helle)
5. Orienteringspunkter:
Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen; ”Arbejdsgruppen for monitorering af genoptræning” (Ulla)M
Muskel-skeletaftalen (Merete)
6. Evt.

Afbud:

Birgit Holm, Jan Kjærsgaard, Susanne Sternberg og Lars Lejbølle

ad1. Godkendelse af referat
Vi aftaler, at vi fremadrettet får referatet sendt ud med en deadline på en uge for evt.
kommentarer. Herefter vil punktet ”Godkendelse af referat fra sidste møde” ikke længere
figurere på dagsordenen.

ad. 2 Nye opgaver til fysioterapeuter på sygehusene?
Rådet har følgende forslag til mulige nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse:
Patientforløbskoordinator

Opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med skader/symptomer i bevægeapparatet
Fremrykket funktion på skadestuer, når det drejer sig om skader i bevægeapparatet
Mere generelt i sundhedsfaglige stillinger feks. i stillinger vedr. kvalitetsudvikling, udviklingsfunktioner osv.
Opgaveglidning i forbindelse med ”kontroller” på de ukomplicerede forløb ved skader i bevægeapparatet
Screening af den ældre patient
Vigtigt generelt at byde ind der, hvor kerneopgaven er undersøgelse og udredning
Byde ind i forhold til M’et i KRAM
ad. 3. Høring på ”oplæg til fremtidig ledelsesmæssig organisering” – hvordan griber vi det
an?
Deadline for at indgive høringssvar fra Regionsterapeutrådet er 30. april, men lokalt på
sygehusene er der forskellige deadlines. Vi er enige om, at der kan være lokale forhold,
der påvirker det høringssvar, man herfra vil give, men at det vil være vigtigt, at vi mht. placering af Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingerne melder ens ud.
Vi aftaler at afholde et ekstraordinært møde i første halvdel af marts (gerne i uge 12) mhp.
en overordnet drøftelse om Ergo- og Fysioterapiafdelingernes placering i Klinik for bevægeapparatet eller i Klinik Rehabilitering og Kommunesamarbejde.

ad. 4. Audit på genoptræningsplaner
Helle Opstrup gennemgår materialet, som netop er blevet behandlet i Faglig Følgegruppe.
Der fremsendes særskilt referat fra Faglig Følgegruppe, hvoraf fremgår hvilke beslutninger, gruppen har taget på baggrund af den gennemførte audit.

ad. 5. Orienteringspunkter
Arbejdsgruppen for monitorering af genoptræning
Ulla Ross Andersen orienterer kort om arbejdet i arbejdsgruppen.
Muskel-skeletaftalen

Merete Husum orienterer om det nu afsluttede arbejde vedr. aftaler om patientforløb, når
det drejer sig om patienter med lænderygproblemer, hvor hovedformålet er forebyggelse
af rygoperationer.
Der skal nedsættes forskellige arbejdsgrupper i regi af Sundhed og Sammenhæng om bla.
patienter med skulder- og knæproblemer
Referatet fra det netop afholdte møde i Faglig Følgegruppe foreligger ikke, men følgende
punkter trækkes frem fra mødet:
Patientforløbsbeskrivelser – der nedsættes et udvalg mellem kommuner og region (Else
Nielsen, Aalborg Sygehus og Dorte Melgaard, Sygehus Vendsyssel repræsenterer regionen) mhp. at udarbejde en skabelon for, hvordan man i fællesskab kan komme videre med
beskrivelsen af patientforløb.
Børneområdet – kommunerne vil selv samle op på, hvor man er i forhold til den tidligere
udarbejdede rapport

ad. 6. Evt.
Clinical suite:
Det blev aftalt, at nedsætte en lille gruppe med en repræsentant fra alle sygehuse, som
skal indsamle input til terapiafdelingernes del af EPJ.

Referent Ulla Ross Andersen
ledende terapeut, Aalborg Sygehus

