Fysio- og Ergoterapi

Referat

Møde i Regionsterapeutrådet
Fredag den 6. marts 2015 kl. 10.00 – 14.00
Sundheds- og Kvarterkurset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 6G
Referent: Kristian Bech

Pkt. 1

Samarbejde/videndeling mellem psykiatri og somatik
Regionsterapeutrådet nedsatte på sit møde den 12. september 2014 et udvalg,
der skal komme med udkast til formel aftale om, hvad vi vil, og hvordan vi kan måle på det. På hvilket niveau skal samarbejdet være etc.
Gruppen præsenterede sit oplæg – bilag 1 godkendes som rammesætning af
fremtidig praksis i forhold til faglig sparring/vidensdeling.
Det blev besluttet at gruppen skal udarbejde af et kort skriv til præsentation af ny
praksis som sendes til ledergruppen. Ledergruppen følger op på dette ved at sikre
relevant lokal information til ansatte samt tilhørende revision i PRI.
Evaluering af omfanget af faglig sparring skal ske på baggrund af forespørgsel
forud for sidste regionsterapeutrådsmøde i 2015, hvor punktet sættes på dagsordenen.
Kontaktliste med direkte numre til de respektive terapier er en del af det korte skriv
som gruppen kommer med.

Pkt. 2

FEES undersøgelse af patienter med synke-/svælgproblematikker (FEES =
fiberoptisk endoskopisk evaluering af synkefunktion)v/Marlene Erstvang
Regionsterapeutrådet nedsatte på sit møde den 12. september 2014 et udvalg,
som fik til opgave at udarbejde en skrivelse af problemstillingen, de samfundsmæssige konsekvenser og anbefalinger for indsats/håndtering af målgruppen.
På grund af Malene Erstvang fravær fra dagens møde blev det besluttet at gruppen aflægger status for gruppen arbejde næste gang forretningsudvalget for Regionsterapeutrådet har møde - 24. april.
Der er håb om, at FEES undersøgelse kan tilbydes med afsæt på ÅUH. Ørenæse-hals lægerne har fokus på etablering / ressourcer. Undersøgelsestilbuddet
forventes etableret som et ”regionalt mobilt tilbud”.

Pkt. 3

Henvisninger fra andre sygehuse på udarbejdelse af genoptræningsplan
v/Lilian Jespersen og Jan Kjærsgaard
Der ønskes en generel drøftelse af, hvordan vi håndterer, at patienterne behandles på forskellige matrikler på forskellige tidspunkter i deres forløb. Der er flere eksempler på patienter, som vælger/bliver flyttet internt i regionen til en start af deres
behandling/undersøgelse, hvor behandlingen/vurderingen af genoptræningsbehovet kan være et andet sted. Eksemplerne er inden for flere specialer.
Drøftelsen af emnet resulterede i beslutning om, at Lillian Jespersen og Jan
Kjærsgaard vil se nærmere på tid, ressourcer og muligheder på tværs af matriklerne.
Det nye bookingsystem har muligvis åbent op for nye muligheder, således at patienterne kan sikres ambulant vurdering/behandling og opfølgning på nærmeste
matrikel ift. patientens bopæl

Pkt. 4

Caddi v/Lilian Jespersen
Kontrakten udløber ved årets slutning. Skal vi gøre noget fælles igen for 2016?
Caddi kontrakt udløber 31. marts 2016. I SVE bruges Caddi og på ÅUH bruges
såvel Caddi som Exorlive.
Der er regionalt fremsat krav om central ensartethed/systematik ift. udleveringsmateriale. Derfor tilstræbes, at der fremadrettet kun gøres brug af ét system.
Jan Kjærsgaard undersøger pris/muligheder/brugbarhed og melder tilbage til forretningsudvalget for Regionsterapeutrådet senest ultimo 2015.

Pkt. 5

Ny bekendtgørelse og vejledning om genoptræning
Der gives en kort status på, hvor man er ift. til Faglig Følgegruppe på genoptræningsområdet. Endvidere gives der også en status på arbejdet i implementeringsgruppen under MEDCOM vedr. G-GOP.
Regionsterapeutrådet ønsker nedsættelse af 2 arbejdsgrupper hhv. almen/avanceret/specialisering og specialiseret rehabilitering skal afrapporteret til
fagligfølgegruppe for genoptræningsområdet. Arbejdsgrupperne skal medvirke til
at sikre, at G-GOP er operationaliserbar ved implementeringen 1. oktober 2015.
Ulla Ross Andersen refererede fra udvalgsarbejdet omkring G-GOP.
Ulla Ross Andersen og 2 IT-folk sidder med i regional gruppe omkring G-GOP.
Den overordnede koordineringsgruppe (ministeriet for sundhed og forebyggelse+KL+RE+SST) har lagt sig fast på MEDCOM skabelon. Der er ikke lagt op til
mulig ændringsforslag til udseende/opbygning.
Den regionale gruppe satser på at sikre så hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med skriveprocessen som muligt.
8. april er der møde mellem leverandørerne og de regionale grupper.
Vi venter med spænding på tilbagemeldingen efter leverandørmødet. Der er stor
usikkerhed, om det er muligt at blive klar til 1. oktober.
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Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastholder GOP til specialiseret rehabilitering kun kan skrives på enheder med status som af regionsfunktionsniveau + højt
specialiseret niveau(HN).
Genoptræning på psykiatrisk område er stadig forbundet med flere uafklarede
spørgsmål omkring funktionsnedsættelse i bred forstand ift. ICF’s tre niveauer. Der
opleves vidensmangel blandt flere faggrupper i forhold til ICF. Det forventes at
Lars Lejbølle sikre opfølgning og information til alle terapier i regionen.
Henvendelse fra Lars Lejbølle angående ”økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner som følge af nye regler for genoptræningsområdet” bliver gennemgået og diskuteret. Medlemmer af rådet opfordres til at sende kommentarer til
Lars Lejbølle.

Pkt. 6

Evaluering af FLO v/Lilian Jespersen
Rapport ”På vej mod en ny ledelsesorganisering – rapport fra et følgeforskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital” samt ”Evaluering af forløbsbaseret ledelsesorganisering – et kvantitativ perspektiv”.
Regionsrådet oplever forskellige processer ift. evaluering af FLO – SVE har igangsat proces, der både giver mulighed for individuelle fortrolige evalueringer og mere
formelt gennem MED systemet.
På ÅUH er der endnu ikke, fraset ledelsen på psykiatrisk afdeling, meldt ud om
evalueringsprocessens forløb. Hans Erik Madsen vil følge op på dette.

Pkt. 7

SurveyXact v/Christine Nørgaard og Jan Kjærsgaard
Information om systemet og mulighederne i SurveyXact. Et Rambøll udviklet system til en nem måde at indsamle data fra flere målgrupper.
SurveyXact systemet præsenteres af Jan Kjærsgaard – RN har aftale med Rambøll om to uddannelsespladser hver gang der er kursus. Disse afholdes ca. hver 2.
måned.
Systemet findes meget anvendeligt til kvalitetsundersøgelser, brugertilfredshed/brugerinddragelse.

Pkt. 8

Neurorehabilitering
Aktuelt pågår der en politisk diskussion af placering af neurorehabilitering i Region
Nordjylland (Brønderslev Sygehus og Frederikshavn Sygehus) samtidig med at
der diskuteres evt. nedlæggelse af Dronninglund Sygehus og overflytning af neurorehabiliteringspatienter til Frederikshavn.
Der ønskes en generel diskussion i Regionsterapeutrådet mhp. em drøftelse af
kompetencer/personale følger patienten m.v.
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Der er bekymring for at de næste måneders usikkerhed omkring ansættelsesforhold og fremtidige fysiske placering af neurorehabiliteringsfunktionen i RN vil kunne resultere i tab af kompetencer.
Det er Regionsterapeutrådets håb, at der snarest muligt efter den politiske proces
er afsluttet vil kunne komme en klar udmelding om processen for samlingen af
neurorehabiliteringen. Særligt er det usikkerhed om ansættelsesforhold og fremtidig daglige arbejdssted der betyder meget for de enkelte ansatte.
Der er bred opbakning i Regionsterapeutrådet til på alle måder at kunne støtte/hjælpe Markus Brasholt, der skal lede processen.
Pkt. 9

Hvordan prioriteres test og undersøgelse i den kliniske praksis? v/Rikke Petersen
Følgegruppen for terapeutmodulet har i øjeblikket opmærksomhed på ”test og undersøgelse”, og medlemmerne spørger til den ledelsesmæssige prioritering i, om
der skal bruges valide og standardiserede test, og skal de skrives ”det rigtige
sted”?
Rådets medlemmer opfordres til at finde ud af niveauet for brug af testene oplistet
i terapeutmodulet. Der er forsat mulighed for at få tilføjet nye test som skabelon.
Der er ledelsesmæssig opbakning til testene bruges og dokumenteres i EPJ i de
dertil etablerede skabeloner.
Hvis testresultater skrives i prosatekst under notat, vil der ikke være mulighed for
at trække data.

Pkt. 10

Justering af vedtægter for Regionsterapeutrådet, Region Nordjylland, specielt justering af sammensætning af Regionsterapeutrådets medlemmer
http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-ogsamarbejdspartnere/Sundhedsfaglige-raad-ogudvalg/Regionsterapeutraadet/~/media/Rn_dk/Sundhed/Til%20sundhedsfaglige%20
og%20samarbejdspartnere/R%c3%a5d%20og%20udvalg/Regionsterapeutr%c3%
a5det/Vedt%c3%a6gter%20for%20Regionsterapeutr%c3%a5det.ashx
Forretningsudvalget for Regionsterapeutrådet opdaterer rådets medlemsliste.
Markus Brasholt og Kristian Bech afklarer neurorehabiliteringsenhedens repræsentation i forretningsudvalget.

Pkt. 11

Orientering fra de enkelte terapienheder i Region Nordjylland
På grund af manglende tid blev punktet ikke taget op.

Pkt. 12

Eventuelt
På grund af manglende tid blev punktet ikke taget op.
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