Fysio- og Ergoterapi

Referat

Møde i Regionsterapeutrådet
Fredag den 13. november 2015 kl. 10.00 – 14.00
Sundheds- og Kvarterkurset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 6G
Til stede: Jan, Kristian, Susanne, Lillian, Merete, Ulla, Christine,
Helle, Rikke, Hans, Lone
Referent: Rikke Petersen

Pkt. 1

Opfølgning fra møde i Regionsterapeutrådet 08.05.2015
Genoptræningsplaner i Psykiatrien
Det opleves som en klar fordel, at der i årevis er etableret et samarbejde mellem
region og kommuner. Der ses på etablering af kompetenceudvikling af de kommunale terapeuter.
Specialiseret rehabilitering på
Der kan kun laves specialiserede GOP fra Neuroenhed Nord til patienter med neurologiske sygdomme.
Arbejdsgruppen varsler snart med sit svar.
På sigt kan der ses på andre diagnosegrupper.
Tidsfrister
Aftale om angivelse af tidsfrister er faldet på plads med kommunerne, den skal videre op i DAS og portefølgestyregruppen. Forventes implementeret fra 1. januar
2016. Det betød meget for kommunerne, at tidsfristerne også gælder for de specialiserede genoptræninger.
Der orienteres om forskellige punkter fra forretningsudvalget. Herunder orienterer
Helle om udfordringerne i forskellen bruge af genoptræningsplaner og sygehushenvisninger med udgangspunkt i kræftområdet. Det er ambulatoriepersonalet,
der skal stå for skelnen. I øjeblikket er det en regionalarbejdsgruppe, der kigger på
sagen. Lars Lejbølle er konsulent i gruppen.
Neurorehabilitering
Thy/Mors har fået at vide, at de som minimum skal have 10 senge.

Pkt. 2

Orientering om audit om indlæggelse og udskrivning af medicinske patienter
v/Helle Opstrup
Helle orienterer om audit på den mediciske patient.
Der er fortsat store muligheder for forbedringer i overgangene mellem kommune
og region, både i forhold til gennemgang af medicin og beskrivelse af funktionsevne.
Rapporten sendes med referatet ud.

Pkt. 3

Afrapportering af arbejdet vedr. FEES undersøgelse v/Ulla Ross Andersen
Ulla giver en tilbagemelding på arbejdsgruppen om FEES.
Der lægges op til lave aftaler om strategien for implementeringen i den nuværende
FEES gruppe med Dorthe Melgaard og Ulla udvidet med medarbejdere fra Dysfagi-netværket. En mulighed er, at terapeuterne er katalysatorer på implementeringen og tager initiativ til at indkalde lægerne.

Pkt. 4

Akkreditering af fysioterapeutuddannelsen i 2014-2015 og generel orientering om hvad der aktuelt foregår i referencegruppen for ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne i Region Nordjylland v/Merete Husum, Hans Erik
Madsen m.fl.
Merete orienterer om sit arbejde med akkreditering af fysioterapeutuddannelser tre
andre steder i landet.
Hans, Lillian, Christine og Rikke orienterer om arbejdet i referencegruppen under
Kompetenceforum.
Desuden orienterer Lillian om mødet om Kandidatuddannelsen i fysioterapi i Aalborg.

Pkt. 5

Hvordan arbejdes der med og hvordan udmøntes besparelserne ift. budget
2016 – hvordan ser det ud ift. de enkelte terapienheder v/Merete Husum
Sygehus Vendsyssel: Besætter ikke stillinger, der er besat af vikarer og på hjælpemidler. Ser ud til at kunne klare besparelsen uden at skulle fyre.
Neuroenhed Nord: Noget uklar økonomisk situation, hvor Kristian er i gang med at
regne på sagen. Ramt af den generelle besparelse.
Psykiatrien: Der nedlægges senge både i Brønderslev og Aalborg. Det rammer
ikke terapeutområdet.
Aalborg Universitetshospital: 7 stillinger, 1 lederstilling nedlægges, 1 sekretær, 3
fysioterapeuter nedlægges besat af vikarer og 2 ergoterapeuter – skal afskediges.
Sygehus Thy/Mors: Som udgangspunkt skal der ikke fyres medarbejdere. Der er
en stilling, som ikke bliver genopslået ifm. en fratrædelse. Michael afventer sygehusets nye profil, som vil være afgørende for vores fremtidige fremmødeprofil.
Skagen: Der er ingen, der mister deres job.
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Pkt. 6

”Fokus og fornyelse” v/forretningsudvalget
Der reduceres i regionsterapeutgruppemøder fra 4 til 2 møder årligt, og der strammes op om dagsorden, så der kommer flere diskussionspunkter på, således at
møderne opretholder deres værdi. Der tilkendegives stort ønske om, at møderne
består for at kunne netværke. Forretningsudvalget består.

Pkt. 7

Orientering fra de enkelte terapienheder i Region Nordjylland
Thy/Mors: Michael har udsendt en mail, der ikke er vedlagt i referatet.
Sygehus Vendsyssel: Særligt vigtigt, der har været besøg fra Arbejdstilsynet og
der er givet et straks påbud – det gælder for alle sygehuse i Regionen.
Aalborg Universitetshospital: Vagtberedskabet er justeret. Jan er sat i arbejdsgruppe om NAU. Aalborg Kommune melder tilbage, at de oplever at få en øget
mængde almene GOP.
Skagen: Projekt-tablet er taget op igen og forventes snart implementeret.
Psykiatrien: Psykiatridirektørstillingen er i opslag. Der kommer en udsendelse lavet af Anders Agger mandag den 23. november, som er optaget på lukket intensivt
afsnit i Aalborg. Ny bog om ADL-begrebet
Se http://www.munksgaard.dk/Ergo--og-fysioterapi/Almindelig-daglig-levevisADL/9788762813434

Pkt. 8

Eventuelt
Intet at bemærke.

Emner til næste års møder:
 Datadrevet ledelse
 Pårørendeinddragelse i terapien og deres oplevelser
 Strategisk ledelse
 Evaluering af kontakt mellem somatik og psykiatri
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