Referat fra

Møde i Regionsterapeutrådet
Fredag den 15. november 2013 kl. 10.00 – 14.00
Mødelokale B, Regionshuset
Deltagere: Lillian Jespersen, Susanne Arildsen, Lone Rubæk, Kristian Bech, Theis Stenstrup
Jacobsen, Markus Brasholt, Hans Erik Madsen, Jan Kjærsgaard, Ulla Ross Andersen, Helle
Opstrup, Merete Husum, Rikke Pedersen og Irene Vils (referent)
Afbud fra Christine Nørgaard og Marlene Erstvang.
Pkt. 1

Revideret ”Vedtægter for Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland”, oktober 2013
(Hans Erik Madsen) (er udsendt til rådets medlemmer).
Der er sket lettere justeringer ift. forretningsudvalgets sammensætning, således det psykiatriske område også får plads i forretningsudvalget. Herudover er sammensætningen af
Regionsterapeutrådet justeret. Der er ikke sket ændringer i vedtægterne i og med, at Regionsterapeutrådet ikke har beføjelser til dette.

Ref.: Taget til efterretning.

Pkt. 2

Clinical Suite
Den overordnede tværregionale arbejdsgruppe vedr. Clinical Suite afslutter snart sit arbejde. I den forbindelse ønskes en overordnet orientering fra arbejdsgruppen, herunder overordnet overvejelser om hvordan vi organiserer os omkring implementering af Clinical Suite
på det terapeutiske område på de enkelte terapienheder i regionen.

Ref.: Manualen til terapeuterne er under udarbejdelse, og forventes færdiggjort til det sidste møde d.
20/11, og sidste møde for terapeutgruppen i denne omgang er d. 27/11. SFI gruppen mødes den 18/12 til opsamling og de sidste rettelser inden systemopdatering og forhåbentlig
igangsætning.
Sygehus Vendsyssel starter undervisning fra uge 2 i undervisningssystemet, vil bruge
egne superbrugere og IT personale. Regner med opstart i EPJ fra 1.2.2014.
Sygehus Thy-Mors har planlagt undervisningsseancer i jan. Og vil ligeledes opstarte i EPJ
fra 1.2.
Psykiatrien regner ligeledes med opstart 1.2.2014. Der er nye udfordringer både på EPJ
delen og også på ICF delen.
Aalborg Universitetshospital regner med længere undervisningsperiode idet både lægedelen og sygeplejedelen også udrulles først på året, og det kan derved knibe med undervisningslokaler. Der skal nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg til drøftelse af de personalemæssige udfordringer.

Overordnet går vi ud fra, at der er lavet en teknologivurdering inden indførelsen af ny EPJ i
Region Nordjylland, MEN ingen har hørt om den!
.

Pkt. 3

Delestillinger på det terapeutiske område mellem region og kommune (Hans Erik
Madsen)
Aalborg Universitetshospital har aktuelt indledt drøftelser med Mou Rehabiliteringscenter,
Aalborg Kommune mhp. om vi kan afprøve delestillinger på det terapeutiske område. Der
arbejdes aktuelt med at beskrive formål, succeskriterier mv. for en sådan funktion, men der
er mange både store og små ting at tage hensyn til. Det er ikke simpelt at implementere.
Der ønskes en generel drøftelse af, hvordan Regionsterapeutrådet ser på etablering af
delestillinger mellem region og kommune mhp. at skabe optimale patientforløb m.v.

Ref.: Regionsterapeutrådet ser meget positivt på andre samarbejdsformer indenfor forløbstankegangen
idet sygehuspersonalet kun oplever de meget korte forløb og det kunne blive rigtigt lærerigt at følge et forløb til ”ende”. Der udspandt sig en længere drøftelse af mulighederne.
Det er vigtigt at bevare den evidensbaserede tilgang og læringspotentialet begge veje.
Måske kan forsøget med ovenstående være en øjenåbner til flere lignende forsøg. Vi afventer en tilbagemelding.

Pkt. 4

Lymfødembehandling ved regionens terapienheder (Irene Vils)
Sygehus Thy-Mors har i en periode ikke mulighed for at give lymfødembehandling.
Det ønskes diskuteret.

Ref.: På grund af. indtrufne uheldige omstændigheder er der nogle patienter, der i en ventetid henvises til
”Patientkontoret”. Patientkontorets opgave er så at vejlede patienterne i, hvor de i mellemtiden kan søge behandling. Denne fremgangmåde må være den korrekte, når der opstår
utilsigtede vakancer i levering af en bestemt ydelse.

Pkt. 5

Risikobaserede tilsyn (Lillian Jespersen/Helle Opstrup Jensen)
I forlængelse af sidste møde i Regionsterapeutrådet hvor vi drøftede risikobaserede tilsyn
på Sygehus Vendsyssel ønskes en opfølgning ift. Regionsterapeutrådets drøftelse den 13.
september 2013.

Ref.: Sygehus Vendsyssel afventer nyindkøb af hjælpemidler Der er sendt rykkerskrivelse til sikkerhedsleder, men uden reaktion. Der har ikke været genbesøg fra Arbejdstilsynet. Problematikken
er taget op på Hammel Neurocenter, hvor der er lavet både en kortsigtet og en langsigtet
plan om trappetræning, en plan, som er accepteret af Arbejdstilsynet idet de er tildelt en
grøn smiley. Disse planer vedlægges referatet til inspiration i eget regi.
Der er ikke taget initiativ til lignende løsning for andre nødvendige og risikofyldte mobiliseringer. Der foreslås et møde med Laila Baadsgaard Jørgensen, Arbejdsmiljøchef. Skrivelse forberedes af Kristian, Helle O og Rikke.
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Pkt. 6

Kandidatuddannelser i fysioterapi ved Aalborg Universitet og Århus Universitet
Aktuelt er der høringer vedr. kandidatuddannelser i fysioterapi. Det ønskes drøftet i Regionsterapeutrådet, herunder hvad de enkelte terapienheder har indmeldt, enten til lokal
opsamling eller direkte til Region Nordjylland.

Ref.: der er afgivet svar fra de forskellige matrikler til regionens uddannelseschef, som herefter sender et
samlet svar fra Regionen. H.E. har rettet en forespørgsel til Danske Fysioterapeuter om
hvordan kandidaterne ”omsættes” i det praktiske felt og hvordan andre sammenlignelige
lande håndterer problematikken. Tilsyneladende har de 3 uddannelsesudbydere på kandidatuddannelserne forskelligt sigte (ortopædi, neurologi/cardiologi og Aalborg mere smerte/neurologi). Erfaringer fra andre lande tyder på en højnelse af grunduddannelsen, Det er
nødvendigt med praksiserfaring for de kandidater, der tager uddannelsen lige efter grunduddannelsen, hvor en masteruddannelse kræver mindst 2 års erhvervserfaring inden opstart. Lønnen til en kandidat er betydeligt højere end til en professionsbachelor, så forventningen må være tilsvarende højere til udbyttet af ansættelsen.

Pkt. 7

Delprojekt om uddannelse (Hans Erik Madsen)
Regionens Kompetenceforum som har udgjort en underarbejdsgruppe ift. delprojekt om
uddannelse (for professionsbachelorer og erhvervsuddannelser), som har lavet en afrapportering. Opgaven for projektet har været at igangsætte en udvikling, som sikrer, at regionen varetager sin uddannelsesforpligtelse ift. professionsbachelorer og erhvervsuddannelser på et højt fagligt niveau, samtidig med at de overordnede mål omkring sammenhængende patientforløb og effektiv drift understøttes og forfølges, også i uddannelsesmæssige
sammenhænge.
Der gives en overordnet orientering af delrapportens anbefalinger med mulighed for drøftelse i Regionsterapeutrådet.

Ref.: Delprojekt vedr uddannelse involverer også det ergo- fysioterapeutiske område ved regionens sygehuse bl.a. i forbindelse med opbygning af monofaglige referencegrupper. Kan en sådan
referencegruppe relateres til Regionsterapeutrådet med passende justeringer ? Delprojet
drøftes yderligere i regionsteraputrådets forretningsudvalg

Pkt. 8

Akkreditering indtil nu
Sygehusene, der har været igennem processen i 2013, fortæller om erfaringer.

Ref.: Sygehus Vendsyssel har lige haft besøg, og tilbagemeldingen var meget positiv. Surveyerne i terapiafdelingen fokuserede bl.a. på rehabiliteringsplaner. Der findes ikke et stykke papir på
landsplan, der har defineret bestemte felter til udfyldelser, og en genoptræningsplan er kun
en del af rehabiliteringsplanen, men der er i regionen en klinisk retningslinje om rehabilitering.

Pkt. 9

Ændret organisering i Fysio- og Ergoterapien i Sygehus Vendsyssel 1. januar 2014
(Lillian Jespersen)
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Ref.: Besparelse udmøntes i en foreløbig ændret ledelsesorganisering: Susanne Arildsen bliver ny leder
i Frederikshavn fra årsskiftet og medtager hjælpemiddelområdet, Lone Rubæk fortsætter
alene i Hjørring. Lillian overtager arbejdsmiljølederrollen.

Pkt. 10

Orientering fra de enkelte terapienheder i Region Nordjylland

Sygehus Vendsyssel: Generelt er der travlhed og journaliseringen fylder meget i hverdagen.
Der er et godt samarbejde med klinik akut især med ph.d. projektet om dysfagi og pneu
moni.
Skagen Rygcenter: projektet med tablets til patienterne mangler i øjeblikket en projektleder
Sygehus Thy-Mors: Også her er der travlhed, da der er ansættelsesstop og en del sygdom. Akkreditering følger i næste uge, så forberedelserne fylder en del.
Aalborg Universitetshospital: Er i gang med at udmønte en stor besparelse på 1,5 mill. Kr. – planer er
lagt med bl.a. lukning af træningsbassinerne og opsigelser af administrativ tid til de specialeansvarlige terapeuter, så de fremover indgår med fuld tid i det kliniske arbejde.
De store udfordringer for alle afdelinger fremover bliver meget færre penge og meget bedre kvalitet.
Fra 1. jan. 2014 er planen, at alle akutte apopleksipatienter fra Sygehus Thy-Mors og Sygehus Himmerland bliver indlagt i Aalborg, og fra 1.maj også patienter fra Sygehus Vendsyssel.
Projekt ”Krop og kræft” er startet.
Ny strategi er lagt i forhold til M i KRAM, hvor der uddannes M-fysioterapeuter til at vejlede
personalet på sengeafdelinger.
Selvvisitering er startet på de medicinske sengeafdelinger, heri indgår DEMI test.
Rød, gul og grønne arbejdsområder søges defineret i forhold til alle specialer.
Jan er i gang med den afsluttende del af Masteruddannelse og har fokus på: Hvad sker
der med ptt. med col.femorisfraktur efter udskrivelsen?
Pkt. 11

Eventuelt

Ref.: Kort drøftelse af hvem, der har opgaven med bestilling af APV hjælpemidler i kommunerne – der
henvises til aftale om en indgang til kommunen.
Orientering om ændring af hjælpepersonale i Fysio- og ergoterapien i STM til serviceass
Skal vi have et snitfladekatalog som i Region Hovedstaden? Tages op på et senere møde.
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