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Rehabiliteringswebinar 2021

Høsten 2021 arrangerer Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering nok en gang
en rekke med rehabiliteringswebinarer som erstatning for den regionale
Rehabiliteringskonferansen. 
 
Webinarene avholdes hver fredag klokken 09:00 og varer en time. De første
webinarene er vel overstått, men det er mange igjen. Se hele programmet via lenken
under, og meld deg på allerede idag! Se også opptak av åpningswebinaret "Norge
trenger en rehabiliteringsreform"!

Rehabiliteringswebinar 2021

Åpningswebinar - Norge trenger en rehabiliteringsreform

Pasientbrosjyre med råd til selvhjelp etter
covid-19

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), har
med støtte fra Helsedirektoratet, oversatt WHO sine råd
til personer som har hatt covid-19 til norsk.
 
Brosjyren inneholder råd til selvhjelp for personer som har
vært syke med covid-19. Brosjyren fra WHO er tilgjengelig
på flere språk, og nå finnes den også på norsk. 

WHO - pasientbrosjyre

 

 

Artikkel med fokus på viktigheten av å bruke
pasientrapporterte utfallsmål innen
rehabilitering

Pasientrapporterte utfallsmål anbefales brukt for å
evaluere klinisk praksis. I 2008 og 2018 ble et tilfeldig
utvalg på 300 artikler, av totalt 6000 europeiske studier,
vurdert ved hjelp av «CONSORT-PRO»
rapporteringskriterier. Artikkelforfatterne har vurdert alle
studiene og fant at 2018-artiklene oppfylte flere kriteria
enn de fra 2008.

Pasientrapporterte
utfallsmål

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.sunnaas.no/arrangementer/rehabiliteringswebinar-2021
https://www.youtube.com/watch?v=MjnxMFhBTbg
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/pasientbrosjyre-med-rad-til-selvhjelp-etter-covid-19
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


Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation
Interventions to Successfully Implement High-
Intensity Gait Training.

RKR fikk i juni tildelt midler fra Fysiofondet til et
forskningsstudie. Målet med studien er å få kunnskap om
hvilke barrierer og suksessfaktorer som påvirker
implementering av intensiv gangtrening etter hjerneslag.
Dette er et del-studie av intensiv gangtrening studiet,
FIRST. Intensiv gangtrening (HIGT) er en systematisk
treningsmetode hvor man følger en protokoll som er
underbygget av forskning. Til tross for dette er ikke
intensiv gangtrening standard praksis verken i spesialist-
eller primærhelsetjenesten i Norge.
 
Prosjektet igangsette med et innledende møte 1. oktober
2021, med inviterte prosjektmedarbeidere og ledere fra
de deltakende institusjonene; Skogli Helse- og
Rehabiliteringssenter AS, Sykehuset i Vestfold
Kysthospitalet og Indre Østfold kommune. Prosjektet skal
inkludere klinikker som har jobbet med, eller jobber med
hjerneslag i rehabilitering, som har deltatt eller deltar i
Intensiv gangtrening prosjektet (HIGT), samt voksne (over
18 år) hjerneslag – eller ryggmargskadepasienter som har
gjennomgått/gjennomgår intensiv gangtrening med
hovedmål om å forbedre gangfunksjonen.

CPAX - Chelsea Critical Care Assessment Tool

Høsten 2021 har RKR Helse Sør Øst initiert et arbeid med
å oversette funksjonskartleggingsverktøyet Chelsea
Critical Care Assessment Tool - CPAx til norsk.
 
Prosjektleder er spesialfysioterapeut Charlotte Marie
Schanke, RKR, i samarbeid med
prosjektmedarbeider spesialfysioterapeut Anne Kristine
Brekka MSc, Sykehuset Sørlandet – Arendal. I
prosjektgruppen deltar også leder for RKR, Mari Klokkerud
og spesialfysioterapeut Tiina Andersen, postdoc,
førsteamanuensis ved Høyskolen på Vestlandet og ansatt
ved Nasjonalt kompetansesenter for
hjemmerespiratorbehandling på Haukeland. 
 
Oversettelsen planlegges ferdigstilt høsten 2021 og vil
avhengig av finansiering testes ut i klinisk praksis på
intensivavdelinger i Helse Sør-Øst våren 2022.

Vellykket implementering ved hjelp av KTA
rammeverket

Hvilke faktorer sørger for varig og målbar praksisendring?
En artikkel i amerikanske JNPT beskriver prosessen med
implementering av intensiv gangtrening i FIRST-prosjektet
 
JNPT er en publikasjon for nevrologiske fysioterapeuter fra
American Physical Therapy Association.
 
I oktober nummeret er det med en artikkel som beskriver
prosessen med implementering av intensiv gangtrening i
FIRST Oslo prosjektet på OUS enhet for rehabilitering, og
Oslo kommune forsterket rehabilitering, begge lokalisert
på Aker.
 
 
 
 

Vellykket implementering ved hjelp av KTA rammeverket

Nettverkssamlinger høsten 2021

Vi satser høsten 2021 på å få til minst en virtuell og
dessuten en fysisk samling i hvert av nettverkene.
Hjerneskaderehabilitering nettverk hadde virtuelt møte
22.09 hvor tema var om Janne Evensen (Sykehuset
Innlandet) sitt PhD arbeid med PSFS funksjonsskalaen.
Kreft- og lunge- nettverkene har viktige høringer å
forholde seg til, og ble tilbudt meningsutvekslingsmøte i
september rundt høring om Pakkeforløp hjem (kreft) og
Reviderte Nasjonale retningslinjer for kols.
 
Fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst startet
dette året, og første ordinære møte skal handle om «den
våkne pasient». Nettverket omfatter rehabilitering fra og
med intensivavdeling og til sengepost på sykehus,
inkludert overgangen mellom disse avdelingene.
Nettverket er diagnoseuavhengig, og er tverrfaglig
sammensatt med deltakere fra helseforetak med
intensivavdeling i Helse Sør-Øst, i tillegg til
brukerrepresentanter.
 
Vi krysser fingrene for å kunne starte med fysiske
samlinger igjen i alle nettverk.

Fagnettverk

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.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/vellykket-implementering-ved-hjelp-av-kta-rammeverket
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr


Statistikk

Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst
rettighetsvurderer alle henvisninger til rehabilitering,
inkludert covid-19 rehabilitering, fra
primærhelsetjenesten til private
rehabiliteringsinstitusjoner. 
 
RKE presenterer på sine sider en oversikt over antall nye
henvisninger til covid-19 rehabilitering, fra fastleger til de
private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med
regionalt helseforetak i angitt periode, hvor mange
pasienter som fikk innvilget rett til rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten og avslagsprosent. Oversikten
viser også geografisk fordeling totalt, og oppdateres
månedlig.
 
 

Lenke til
kommentar

Kronikk - koordinerende enheter må styrkes

Lederne for de Regionale koordinerende enheter skrev
tidlig i høst en kronikk med tema: "Koordinerende enheter
i kommunene og sykehusene må vies spesiell
oppmerksomhet når landets 19 helsefellesskap etableres
– og felles planlegging av helsetjenestene blir lovpålagt". 
 
Kronikken ble først publisert i Dagens Medisin 13.
september, og er skrevet av Jon Ivar Sørland, leder for
Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst, Audhild
Høyem, leder for Regional koordinerende enhet i Helse
Nord, Nancy Haugan, leder for Regional koordinerende
enhet i Helse Midt-Norge, Kjersti Eide, Regional
koordinerende enhet i Helse Vest
 

Kronikk – Koordinerende enheter må styrkes

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/covid-19#henvisningspraksisstatistikk
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/09/13/rehabilitering-styrk-de-koordinerende-enhetene/
https://www.sunnaas.no/debatt-koordinerende-enheter-ma-styrkes
https://pub.dialogapi.no/s/1276ba72-cd28-4328-8acd-d9cb5d8cdc0c
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/60727216-3e57-4bf8-b604-eabc3311958e/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

