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Ledernettverksamling 7. januar 2022

Fredag 7. januar 2022 møtes Ledernettverket for ledere i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst til den første fysiske
samlingen siden før pandemien brøt ut. Vi håper å få til et fremover-rettet program med fokus på «Felles retning, ønsker
og mål for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst i årene som kommer», og forhåpentligvis etter hvert; UT av pandemien! 
 
Ledernettverket er en felles arena hvor ledere i feltet møtes for å diskutere felles utfordringer og muligheter, og lære mer
om strategisk kompetanseledelse og kompetanseutvikling. Nettverket er åpent for alle toppledere eller mellomledere i
helseforetak, private institusjoner og sykehus som tilbyr rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst.
 
Hvis du ønsker å delta i nettverket så send en mail til oss på rkr@sunnaas.no, merk mailen med «Ledernettverk» i
emnefeltet, og skriv inn hvilken institusjon/enhet du leder.

Ledernettverk

WHO Health for all film festival

Den tredje utgaven av WHO's filmfestival «Health for all»
nærmer seg, og første skritt er en utlysning av kortfilmer
om rehabilitering. 
 
WHO inviterer uavhengige filmskapere,
produksjonsselskaper, offentlige institusjoner, frivillige
organisasjoner, studenter eller filmskoler fra hele verden
til å sende inn sine originale filmer om rehabilitering.
Dette er en flott mulighet for film- og videoinnovatører i
rehabiliteringsmiljøet til markedsføre og fremme
viktigheten av rehabilitering. 
 
Filmfestivalen har som mål å feire kortfilmens kunst som
et middel til å øke bevisstheten og fremme globale
helsespørsmål.

WHO - film festival

Rehabiliteringsforskning - Familierettet
rehabilitering etter traumatisk hodeskade

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) har
som en av sine regionale oppdrag å ha oversikt over
rehabiliteringsforskning i Helse Sør-Øst, samt bidra til
etablering av forskernettverk. I tillegg er det et viktig
oppdrag å bidra til at ny kunnskap kommer ut til
praksisfeltet og at den rehabiliteringsforskningen som
pågår i vår region gjøres kjent.
 
Oslo Universitetssykehus og forskningsgruppen
«Rehabilitering etter traumer» har i samarbeid med
kommunehelsetjenesten gjennomført et
doktorgradsprosjekt rettet mot familier som har opplevd
en traumatisk hodeskade. Doktorgradstipendiat var Mari
S. Rasmussen.

Rehabiliteringsforskning

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering/
https://www.youtube.com/channel/UCwF64uafWB3KvyDmifZrSrg
https://www.who.int/initiatives/the-health-for-all-film-festival?fbclid=IwAR0K31Z22kn5AuX3SS2f1npn0O2-u1Izx3FyBbTNRvBIskDDZNz2f0NDJOI
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/ny-artikkel-med-fokus-pa-viktigheten-av-a-bruke-pasientrapporterte-utfallsmal-innen-rehabilitering-er-nylig-publisert


Første fysiske samling i
kreftrehabiliteringsnettverket

For første gang siden pandemien var fagnettverket samlet
16. november i Oslo. Tre privat rehabiliteringssentre og
tre sykehus var representert, sammen med en kommunal
kreftkoordinator og to representanter fra Kreftforeningen.
Vi hørte om hvordan prehabilitering betyr å flytte
mestringstiltak, ernæring og trening i forkant av
kreftbehandling, og det ble i etterkant gode diskusjoner
rundt mulighetene for å få det til i regionen.
Helsedirektoratet presenterte ‘pakkeforløp hjem’ som skal
lanseres 1. januar 2022 og nettverket diskuterte dette og
ga innspill til HDIR i etterkant.
 
Vi tar sikte på nye møter i 2022. Da kommer også en
nasjonal kreftrehabiliteringskonferanse fra NSH

Kreftrehab 2022

Nettverksmøte tidlig rehabilitering

RKR har satt fokus på tidlig rehabilitering i år, ved å
opprette et eget fagnettverk for tidlig rehabilitering. 
Nettverket har så langt i år hatt to digitale
halvdagsmøter, og torsdag 4. november kunne deltakerne
endelig møtes fysisk. Det første fysiske møtet hadde
fokus på å bli kjent på tvers av organisasjoner og
profesjoner, og etter ønske fra nettverkets medlemmer
var også veiledere, retningslinjer og fagprosedyrer for
tidlig rehabilitering på agendaen.
 
Les mer om dette nettverket på hjemmesiden til RKR via
lenken under!
 

Fagnettverk for tidlig rehabilitering

Norsk Implementeringsnettverk – NIMP

NKVTS kompetansetjeneste tok for to år siden initiativ til
et nasjonalt nettverk for alle som jobber med
implementeringsmetodikk i helse- og sosialtjenester. 19.
november var det konferanse i nettverket med
erfaringsdeling fra ulike norske implementerings- og
kunnskapstranslasjonsprosjekter, samt en paneldebatt om
hvem som har det overordnede ansvaret for at ny
kunnskap implementeres.  Julia Mbalilaki fra RKR
presenterte sin oppsummeringsartikkel om KTA, og
Elisabeth Bø og Joakim Halvorsen fra FIRST gangtening
holdt presentasjoner om barrierer, suksessfaktorer og KTA
rammeverket brukt i praktisk implementeringsarbeid.
Dette nettverket er åpent for flere interesserte.

NIMP - facebook

Nasjonale og internasjonale arrangementer og
aktiviteter innen rehabilitering

Visste du at den årlige PROM konferansen arrangeres 28.
januar 2022? Eller at det i mars arrangeres både
Helsetjenesteforskningskonferanse og
Rehabiliteringsforum i Innlandet.
 
Følg med på våre sider hvor vi forsøker å holde oversikt
over aktuelle konferanser og arrangementer innen
rehabilitering, både nasjonalt og internasjonalt. Men meld
også gjerne fra, for det er helt sikkert mange vi går glipp
av!
Send oss informasjon på rkr@sunnaas.no, så oppdaterer
vi siden vår fortløpende. 
 

Webinar, kurs og konferanser

RKE sitt hjørne

Regional koordinerende enhet (RKE) er - i likhet med regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) – en regional
funksjon organisert under Sunnaas sykehus HF. RKEs primæroppgaver er å ha oversikt over og formidle informasjon om
offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst, rettighetsvurdere alle henvisninger fra
fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, og bidra til å fremme
funksjonene koordinerende enhet og koordinator, og tjenesten individuell plan (IP). I samarbeid med de andre regionale
koordinerende enhetene i landet drifter RKE den nasjonale ReHabiliteringstelefonen.

https://www.nsh.no/kreftrehab-2022.6389385-375023.html
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-tidlig-rehabilitering
https://www.facebook.com/groups/nasjonaltimplementeringsnettverk
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/arrangementer


Antall nye henvisninger på nivå som 2019

Etter en nedgang i antall henvisninger i 2020 ser RKE nå
en betydelig økning i henvisninger, hvorav om lag 400 er
knyttet til senfølger etter covid, så langt i år (per 31.10)
 
I 2019 mottok RKE 10344 nye henvisninger, i 2020 8734
henvisninger og i 2021 10175 henvisninger (alle tallene er
per 31.10 alle år)
 
Enheten har dermed mottatt 16,5 % flere henvisninger
hittil i år, sammenliknet med samme periode i 2020.

Regional koordinerende enhet

Nettverksmøte for koordinerende enheter i
spesialisthelsetjenesten i HSØ

RKE leder regionalt nettverk av koordinerende enheter i
spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og arrangerte
tirsdag 23. november et digitalt møte for nettverket.
 
Nettverket fikk nytt fra både HSØ RHF og
Helsedirektoratet, i tillegg til innlegg fra flere
koordinerende enheter. Hovedfokus for nettverket er å
dele hvordan de koordinerende enhetene fungerer i
praksis.
 
Neste møte planlegges til første halvdel av 2022.

RKE/nettverk

Sosiale medier

Nyhetsbrev og sosiale medier

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev? Eller har du kollegaer som ønsker å
motta dette? Trykk på "påmelding" i dag!
 
RKR jobber kontinuerlig med å dele fagstoff, kunnskap og kompetanse. Våre
nettsider og vår facebookside er primærkanaler for informasjon og deling.
Følg oss der!

Meld deg på nyhetsbrev her

Følg oss på Facebook her   

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering - Trondheimsveien 235, Aker helsearena, Bygg 6, 2. etasje, 0586 Oslo, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/nettverk-og-dialogmoter
https://pub.dialogapi.no/s/1276ba72-cd28-4328-8acd-d9cb5d8cdc0c
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/f02dd015-3380-48c7-bc25-f10bf1086de8/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

