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1) Opsamling fra forretningsudvalgsmøde 26. august 2016
 Implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet, herunder indmelding af fejl og problemer til Ulla R. Andersen. Indmeldinger fra kommunerne
til Lars Lejbølle.
 Studieordning 16, fordeling og placering af praktikperioder – specielt med fokus på fysioterapeutpraktikken ( fortsat erfaringsudveksling m.m. )
 Mulighed for at se genoptræningsplaner udarbejde på et andet sygehus. Lars
us. muligheden i forhold til G-GOP
Referat: Ulla har fået flere henvendelser angående genoptræningsplanerne og der er taget fat i de forskellige problematikker. Der kommer efterhånden få henvendelser. Næste
møde i den overordnede gruppe er den 18. november. Vi har ikke hørt noget fra kommunerne.
Hans og Rikke har begge haft gode møder angående praktikpladser til ergoterapeutstuderende. Lillian har møde angående pladser i Hjørring i næste uge.
Hans har desuden haft møde angående praktikpladser til fysioterapistuderende. Der falder en ordning på plads, men en ordning, der kommer til at betyde at de kliniske undervisere fra Aalborg Universitetshospital i mindre grad bliver til rådighed for UCN ud over
den kontraktlige forpligtelse. Dette er med baggrund i, at de kliniske undervisere i højere grad skal i klinikken i perioder uden studerende. Dette er i forvejen praksis øvrige
steder i regionen, så her ventes ikke større ændringer.
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Hans er i samarbejde med Hanne Brusgaard (Aalborg Kommune), Kenneth Madsen (privat praksis) og Dorte Drachman (UCN) i gang med at beskrive en 4 – årig fælles projektstilling bestående af 3 dele-stillinger som udvikling mellem teori og praksis.
Det er muligt at se genoptræningsplaner, der er udarbejdet på andre sygehuse

2) E- læring om G-GOP v. Rikke
Referat: Rikke har fået en god idé angående E-learning om genoptræningsplaner. Forretningsudvalget vil gerne støtte idéen og Rikke går videre med det – i første omgang
gennem sin egen it-organisation.
3) National temadag om GOP i psykiatrien- deltagelse af chefterapeuter fra somatikken v. Rikke
Referat: Fra Region Syd er der kommet et forslag om at der deltager terapeutiske ledere fra somatikken på den nationale temadag den 2. februar 2017. Forretningsudvalget
peger på Ulla Ross Andersen. Hans formidler dette videre.
4) Om at skrive smartere i forhold til dokumentation og G-GOP v. Hans
Referat: I forbindelse med at der skal spares stillinger i Aalborg skal der i løbet af 2017
ses på hvordan og ikke mindst hvor meget, der dokumenteres. Samtidigt skal antallet af
møder kikkes efter endnu engang. Danske Fysioterapeuter har et kursus, som kan være
et godt udgangspunkt.
5) Arbejdet med Patientens team –erfaringsudveksling v. Hans
Referat: Hans sidder i Styregruppen i Aalborg. Der er lavet en pjece. Det primære team
består som regel af en læge og en sygeplejerske og det er vigtigt at disse fagpersoner er
opmærksomme på, hvornår der skal inddrages andre faggrupper. Lillian har gode erfaringer med terapeuternes deltagelse på Tavlemøder i Regionshospital Nordjylland, hvor
tværfagligheden om den enkelte patient er naturlig og meget givende.
Vi ser ikke Patientens team som noget egentligt nyt, men en måde at tænke forbedring
på.
6) Temaeftermiddag for Regionsterapeutrådet 10. november 16 kl. 9-14 (program
er udsendt)
Referat: Programmet er på plads. Fristen for framelding er overskredet og det ser ud til
at alle kommer.
7) Budget 2017- omfordeling/besparelser i f.t. de terapeutiske enheder i RN (herunder regionale bevillinger der involverer terapi, udrednings- og behandlingsret
m.m. )
Referat: Hans har i Aalborg fået en uventet besparelse på 3,7 % og det vil få konsekvenser for opgavevaretagelsen.
Michael har via mail orienteret om, at der ikke er noget konkret for Thisted
Rikke kan fortælle, at der i Psykiatrien ikke skal spares på de klinisk arbejdende medarbejdere
Lillian har hørt at der i Regionshospital Nordjylland skal spares 1,7 % i klinikkerne. Men
da hun ikke kender budgettet for 2016 ved hun ikke, hvad det er 1,7 % af.
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På den positive side har Hans fået bevilling til ”Unge med erhvervet hjerneskade” som
en fast del af budgettet og der er blevet givet bevilling til ergoterapi i forbindelse med
udredning og behandling af patienter med problemer med synkefunktionen
Lillian orienterer om, at der er givet en større bevilling til projekt TIT - ”Tidlig Indsats på
Tværs”, der er et projekt under Ældrepuljen, hvor der sættes fokus på at undgå indlæggelser af ældre, svage borgere. Midlerne går til en projektlederstilling i Regionen og til
personale i kommunerne. Det er uklart, hvordan de ændrede funktioner på sygehusene
skal kunne ske uden ekstra ressourcer
8) Orientering fra de enkelt terapienheder i RN herunder bla.
- Lederkonference ( Lillian )
Kandidat i fysioterapi , Aalborg Universitet
Referat: Lillian referer kort fra to konferencer, som hun har været på: Lederkonferencen for Danske
Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen samt Sundhedskonferencen 2016
Rikke har fået ny psykiatridirektør, der er i gang med at se på om der skal omorganiseres
Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi er godkendt og nu mangler blot endelig akkreditering

9) Eventuelt
Referat: Antallet af genoptræningsplaner på kræftområdet blive stadig fulgt nøje.
En rehabiliteringsplan kan ikke erstatte en genoptræningsplan.
Arbejdstilsynet har besøgt Neuro- området på Sygehus Nord og der er givet stor ros.
Der arbejdes med ny lønmodel for fysio- og ergoterapeuter. Forretningsudvalgets medlemmer er involverede i forskellig grad.
Rikke skal have forældreorlov i ugerne 51, 52, 1 og 2
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