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Rehabiliteringswebinar 2020

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) gjennomfører denne høsten i samarbeid
med Regional kompetansetjeneste for habilitering og rehabilitering i Helse Vest og flere andre
kompetansemiljø, en rekke med ukentlige fagwebinarer med ulike relevante temaer innen
rehabilitering.

Rehabiliteringswebinar 2020

Ny viten

Pasientforløp covid-19 rehabilitering

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk 7. mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et
pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i
spesialisthelsetjenestene.
Rapporten beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. Les om arbeidet, og rapporten via
linken under

Rehabilitering covid-19

RKE's hjørne

Det er to regionale tjenester i rehabilitering i Helse Sør-Øst, og begge er organisert under
Sunnaas sykehus HF. RKR har som primær oppgave å bidra til kompetanseoppbygging og
nettverk i rehabilitering i vår region, mens RKE har som en av sine primære oppgaver å ha
oversikt over, og gi informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i
helseregion Sør-Øst.
 
Vi introduserer nå en fast spalte i RKRs nyhetsbrev hvor vi formidler relevante nyheter og
informasjon fra RKE. Velkommen til «RKEs hjørne».
 
RKE synliggjør denne gang hvordan andelen henvisninger fra fastlegene til private
rehabiliteringsinstitusjoner har vært påvirket av koronasituasjonen, og hvordan den nå er i ferd
med å normalisere seg.
 
Prioritering av helsetjenestene under pandemien er en krevende oppgave for alle parter, ikke
minst for pasientene. Valget fremstod nok for mange på et tidspunkt som å velge mellom pest
eller kolera. Heldigvis førte summen av alle iverksatte tiltak i helsevesenet – og i samfunnet som
helhet til at viruset ikke spredde seg som først fryktet. Fra nærmest bråstopp i all elektiv aktivitet
fredag 13.mars erfarer RKE nå at andelen nye henvisninger er på tilnærmet «normalt» nivå.
 Dette blir en spennende høst – på alle mulige måter.

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-2020
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/covid-19-rhf-arbeidsgruppe-rapporter-og-dokumenter
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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. Vår Facebookside er primærkanal for
informasjon og deling i denne ekstraordinære tiden.
Følg oss der!

Påmelding nyhetsbrev

Følg oss på
Facebook

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

Levert av Make

https://pub.dialogapi.no/s/1276ba72-cd28-4328-8acd-d9cb5d8cdc0c
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering/?eid=ARCk0WlpKyku9MijT51ddFgeSnS1U8Og7Yq6Y4-Gdu8dLNvB2mKb04HZ8Wo3UKP-MBkLoULRgSGeY_qG
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/b51a2276-d601-4b25-afa6-3cceeafe8fe3/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

