Sundhed på Tværs

Referat
Møde i Forretningsudvalget under Regionsterapeutrådet
Fredag den 10. februar 2017 kl. 10.30 – 12.30
Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Mødelokale C

Mødedeltagere
Hans Erik Madsen (Aalborg Universitetshospital), Lillian Jespersen (Sygehus Vendsyssel), Rikke Petersen (Psykiatrien), Michael Flyvholm Kvols (Sygehus Thy-Mors)
Afbud: Lars Lejbølle (Sundhed på Tværs)

Mødeleder Hans Erik Madsen

Referent Rikke

1) Notat vedrørende forbedret tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling
En generel drøftelse af indholdet, og overvejelser om et område, hvor det vil være
relevant at lave et tværsektorielt som foreslået.
Bilag: Forbedret tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling gennem nye
måder at samarbejde på
Se kommentarer i bilaget. Vi drøfter det igen på formødet. Vi finder en ide med akutmodtagelse og psykiatriske
patienter.

2) Henvendelse vedrørende kommunale udgifter til specialiseret genoptræning
i 2016
Bilag: Excell regneark – Specialiseret genoptræning i 2015 og 2016
Forretningsudvalget har brug for at Regionen laver dataudtræk, og pointerer hvor
der er særlig udvikling på den økonomiske side, hvis der er et ønske om at vi skal se
på og tolke tallene.
3) Rebild kommunes henvendelse vedrørende genoptræningsplaner fra idrætsmedicinsk klinik – hvornår kan man tale om en funktionsnedsættelse, der
skal udløse en GOP fremfor en henvisning til en privat praktiserende fysioterapeut.
Bilag: Mail fra Rebild Kommune: ”GOP”
GOP skal selvfølgelig følge de gense retningslinjer. Alle borger, der er i kontakt med
sygehuse skal have vurderet genoptræningsbehovet jvf loven.

En ændring af praksis må afvente en udmelding centralt fra (Danske regioner/ ministeriet)

4) Nye koder til almen genoptræningsplaner til registrering af opstart på genoptræning
Bilag: Notat til Koordinationsgruppen vedrørende nye koder til almen genoptræningsplan
Konsekvens vil medføre en ændring i aftalen mellem RN og kommuner om tidsfristerne. Vi afventer afgørelse.
5) GOP ikke sendt til tiden
Vi ikke kan gennemskue hvordan tallene er trukket. Det er svært at se hvordan det
er gjort op og derfor svært at svare på om procenterne holder og om sammenhængene er reelle. De virkelige årsager er nok tæt på som det er beskrevet fra Lillian.
6) E-læringsprogram til GOP
Hans meddeler at Birgitte Hede Ebbesen fra AUH gerne vil deltage. Lillian spørger
Ole Anders.
Målgruppen vil være nyansatte terapeuter, læger og andre faggrupper, der skal udarbejde GOP.
Programmet skal indeholde en orientering om formål GOP, lovgivning og anvisning
på teknikken.
7) Orientering:
 Nye netværk på kronikerområdet
 Monitorering af kommunal rehabilitering på kronikerområdet
8) Gensidig orientering
9) Evt.
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