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Rehabiliteringskonferansen 2019
Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus ønsker velkommen til
Rehabiliteringskonferansen 2019!
Dato: 11. - 13. september
Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo
Tittelen på årets konferanse er "Leve med".
Programmet er nå spikret og dere kan melde dere på
konferansen. Her er en liten smakebit på hva dere kan glede
dere til i år:

Prekonferanse med høyaktuelle tema
Innovasjonssmie for rehabilitering
Regionale føringer og helsepolitiske debatter
Fremtidens rehabiliteringstjenester i Oslo
Leve med som bruker og pårørende
Hva skjer innen rehab.feltet hos våre nordiske naboer i
Finland, Sverige og Danmark
Rehabilitering i kommunene - lær av de beste
Teknologi og innovasjon i rehabilitering
Samtale om identitet knyttet til funksjonsnedsettelse
Hjernehelse og hjernen som hjertesak 
Bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling av
rehabiliteringstjenestene
Utdeling av priser
...og mye mer

Som tidligere år kan dere få rimeligere deltakelse ved å melde
dere på innen Early Bird-fristen den 15. juni. De som stiller
med poster får nyte godt av samme rabatterte pris. 
Ta en titt på programmet på konferansens nettside og meld deg
på årets viktigste rehabiliteringskonferanse.

Besøk konferansens nettside

Skulle ønske jeg hadde...
Innovasjonssmie for rehabilitering
Nytt av året på Rehabiliteringskonferansen 2019 er en
innovasjonssmie hvor alle kan melde inn behov eller gode
idéer som kan lette hverdagen i rehabiliteringsfeltet ved
hjelp av teknologi og innovasjon. Ta frem dine kreative
evner, bruk fantasien og få drømmen realisert!

Har du noen gang tenkt at "skulle ønske jeg hadde..." for
eksempel en løsning, dings eller tjeneste som kunne løse ett
eller annet behov som letter arbeidshverdagen, effektiviserer
rutinearbeidet, gjør behandlingen av pasientene praktisk
enklere, eller ganske enkelt frigir tid til å gjøre andre viktige

https://www.sunnaas.no/rkr
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering/
https://www.youtube.com/channel/UCwF64uafWB3KvyDmifZrSrg
https://www.sunnaas.no/rehabiliteringskonferansen
https://nettskjema.no/answer/108256.html


ting?

Innovasjonssmia er et samarbeid med Norway Health Tech. De
stiller med innovatører, programmere og teknologer. Du kan
bidra med ideer og innspill av behov. Alle kan sende inn
forslag, både helsepersonell, brukere og pårørende. Under
rehabiliteringskonferansen vil ideene bli utviklet og formes til
kreative løsninger. Beste løsning blir premiert på konferansens
siste dag.

Les mer og meld inn din idé!

Mari Klokkerud

RKR får nye leder
Jan Egil Nordvik slutter som leder for RKR og har tiltrådt
stillingen som ny administrerende direktør ved CatoSenteret fra
1. mars. Vi takker Jan Egil for et nært og godt samarbeid i de
årene som er gått, og ønsker vår nye leder, Mari Klokkerud,
velkommen.

Mari Klokkerud er for tiden leder i Nasjonal kompetansetjeneste
for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet
sykehus, er utdannet ergoterapeut, med bred forskererfaring og
en PhD innen rehabilitering av pasienter med revmatiske
lidelser.
Vi ser frem til å samarbeide med Mari og ønsker henne
hjertelige velkommen til RKR! Hun tiltrer stillingen den 1.
august.

Vårsamling i Ledernettverket
Vårsamling i Ledernettverket fulgte opp temaet Innovasjon i
helse og rehabilitering, som også var på agendaen for fire år
siden. Den gang oppfordret Anita Krohn Traaseth,
administrerende direktør i Innovasjon Norge, til mer åpenhet og
deling for å omsette forskning til faktisk innovasjon i
helsesektoren.

I løpet av programmet skulle vi få svar på om vi er blitt flinkere
til å omdanne innovasjon til varige løsninger, og til mer åpenhet
og deling, i stedet for kontroll og styring.

Innleggene på ledersamlingen var en realitetsorientering som
viste at utviklingen går fremover, og at sikkerhetsaspektet ikke
helt kveler kunnskaps- og kompetansedeling, datainnsamling
og forskning, og at vi faktisk får mer og bedre tjenester igjen for
hver investerte helsekrone.

Les mer

https://www.norwayhealthtech.com/nb/
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/rehabiliteringskonferansen-2019-leve-med/innovasjonssmie-for-rehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/fra-forskning-til-varig-verdiskaping


Lungerehabiliteringskonferansen 2019
RKR og Nettverk for lungerehabilitering var sterkt representert
da den 12. nasjonale Lungerehab.konferansen fant sted på
Gardermoen i slutten av mars, med deltakelse både i
programkomiteen og eget parallellspor.

Temaet for årets konferanse var "Fremtidens
lungerehabilitering," en fremtid som krever tett og godt
samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for å
ivareta den enkelte pasientens behov for både høyspesialisert
rehabilitering og lavterskeltilbud.

Nettverket har kommet fram til en konsensus om felles
pilotering på måleverktøy som skal fange opp de viktigste
påvirkbare aspektene ved lungepasienters helse og livskvalitet.
Gunnar Einvik, overlege og nettverksmedlem for AHUS, har
gjort en formidabel innsats for felles innsamling av data, og
presenterte lovende resultat.

Martijn Spruit fra Nederland leder dette viktige arbeidet videre i
nettverket. Den 14. mai er neste samling, hvor det er rom for
flere interesserte deltakere. Vi ønsker spesielt velkommen dere
som jobber med lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten,
siden spesialisthelsetjenesten allerede er godt representert i
nettverket..

Les mer

Jorunn Valle Nilsen fra
Kreftforeningen

KreftREHAB 2019 - en vei videre
LHL-klinikkene Nærland var vertskap for den fjerde nasjonale
kreftrehabiliteringskonferansen, KreftREHAB 2019, som i år var
lagt til Stavanger. Under kyndig møteledelse av Arnt Olav
Klippenberg, kunne deltakerne nyte to godt gjennomførte og
innholdsrike dager med spennende foredrag og diskusjoner.
Tema for konferansen var Veien videre - for gode samspill
mellom pasient, pårørende og helsetjenesten.

Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen
kreftrehabilitering har med denne konferansen skapt en god
arena for å utveksle erfaring, forskning og kunnskap om
kreftrehabilitering.
Nytt av året var en egen sesjon om fysisk aktivitet og trening
ved kreftsykdom som ble arrangert av Norwegian Exercise
Oncology Network (NEON). Dette viktige temaet ble belyst
både av nasjonale og internasjonale forskere innen fysisk
trening ved kreftsykdom.
Konferansen la også stor vekt på pårørenderollen, tilbudet til
kreftpasienter i kommunene, veien tilbake til arbeidslivet og
seneffekter ved kreftsykdom.

Les mer

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/nyheter-lungenettverk/lungerehabiliteringskonferansen-2019
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/nyheter-kreftrehabilitering/kreftrehab-2019-en-vei-videre


Samling i nettverk for
hjerneskaderehabilitering
Samlingen i nettverket for hjerneskaderehabilitering tok i
hovedsak for seg reviderte retningslinjer ved hjerneslag, med
utgangspunkt i RKR sin gjennomgang av anbefalingene på
hvert enkelt behandlingssted i regionen.

Resultatene fra den gjennomgangen er presentert tidligere i vår 
Rapport om bruk av retningslinjer for hjerneslag. Les også
saken under, med lenke til endelig rapport.

På samlingen gikk inviterte eksperter i dybden på
evidensgrunnlag og metode på utvalgte anbefalinger innen:

intensiv gangtrening
intensiv språktrening
psykoterapi for depresjon
Constraint Induced-terapi og speilterapi

I tillegg ble det en kortere presentasjon av de andre
anbefalingene som i mindre grad enn ønsket er etterfulgt.
Andrew Bateman har vært leder av nettverket frem til nå, og vi
vil presentere hans etterfølger på neste samling. Nettverket har
også en aktiv Facebook-gruppe som vi anbefaler alle å følge.

Les mer

Rapport om gap mellom praksis og ny
retningslinje for hjerneslag er nå
tilgjengelig på nett
I forrige nyhetsbrev fortalte vi om undersøkelsen som vi har
foretatt blant tilbyderne av tjenester for pasienter etter
hjerneslag, og deres bruk av nye reviderte retningslingslinjer for
behandling etter hjerneslag.
Rapporten dekker tilbakemeldinger fra samtlige helseforetak og
institusjoner i regionen, og er nå tilgjengelig på vår nettside.

RKR ønsker å følge opp rapporten med anbefalinger og forslag
til implementeringsstøtte og kunnskapsformidling. Du finner den
endelige rapporten under Les mer. .

Les mer

NY VITEN

VR-trening kombinert med
instrumenttrening gir bedre effekt
En ny randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert
med ekte instrumenttrening er mer effektivt for å fremme
finmotoriske funksjoner i overekstremiteter sammenlignet med
vanlig terapi.

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/rapport-om-bruk-av-retningslinjer-for-hjerneslag-i-hso
https://www.facebook.com/groups/256889608091375/
https://www.facebook.com/groups/256889608091375/
https://www.sunnaas.no/seksjon/RKR/Documents/Gap mellom praksis og ny retningslinje for hjerneslag.pdf


I rehabilitering av hjerneslag brukes VR til motorisk trening av
over- og underekstremiteter, gange og balanse, og kognitiv
trening for neglekt, hukommelse, tale og eksekutive funksjoner.
VR-trening gir pasienten mulighet til flere repetisjoner med
høyere intensitet og økt mestringfølelse, fordi man gjennom
denne type trening ikke har de fysiske restriksjoner som den
virkelige verden gir.

Hensikten med studien var å undersøke om instrumenttrening,
altså manipulering av ratt, knotter, knapper og objekter på en
tavle i et VR-miljø for å trene opp overekstremitet og kognitiv
funksjon etter hjerneslag, hadde bedre effekt sammenlignet
med tradisjonell ergoterapitrening. Gruppen som fikk VR-trening
kombinert med instrumenttrening viste større terapeutiske
effekter på motorisk styrke og spastisitet i håndledd. 

Les mer

Kunnskapsoppsummering om effekten
av Bobath-metoden for behandling av
pasienter etter hjerneslag
En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-
metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen
behandling av pasienter etter hjerneslag. Bobath-konseptet,
eller NDT (Neuro Developmental Training) som det kalles i
USA, har jo vært i hardt vær før. Mange forlot metoden på 90-
tallet, til fordel for funksjonell trening med opphav i Australia.
Denne oppsummeringen har med et stort antall studier som har
sammenlignet både disse to, og Bobath opp mot PNF, robot-
trening og annet, og har separat tatt for seg gangfunksjon,
ADL, balanse og bevegelseskvalitet.

Oppsummeringen antyder at ved å anvende høy intensitet med
mange repetisjoner, med eller uten robot-hjelp oppnås
betydelig effekt i motorisk armfunksjon og fingerferdigheter,
mens det er vanskelig å finne grunnlag for å anbefale Bobath på
noen områder ut fra nåværende nyere forskning.

Les mer

Evidensbasert kognitiv rehabilitering
Nettverket for hjerneskade (Brain Injury Special Interest Group)
som er knyttet til American Congress of Rehabilitation Medicine
(ACRM), har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som
gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter
alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.
Dette er en ny versjon av en tidligere publisert oversiktsartikkel
med de samme forfatterne, som oppdateres omtrent hvert
femte år. Gruppen har vurdert 121 enkeltstudier, fra 2009 til
2014, som munner ut i hele 29 anbefalinger.
Begrensninger ved oppsummeringen er at forfatterne ikke har

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/vr-trening-kombinert-med-instrumenttrening-gir-best-effekt
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/nyheter-hjerneskaderehabilitering/bruk-av-boobath-metoden-for-behandling-av-slagpasienter


kvalitetsvurdert hvert enkelt studie for «risk of bias», og at ingen
artikler etter 2015 er blitt med, på grunn av tiden det har tatt å
gjennomføre.

Les mer

AKTIVITETER

Du finner flere arrangementer på vår nettside

Rehabiliteringskonferansen 2019 - Leve med

Tid: 11. - 13. september, 2019
Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo

Tittelen på konferansen i år er "Leve med". Hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelser eller
kronisk sykdom for kortere eller lengre tid i livet? Hva slags helsepolitiske føringer, beslutninger og
retningslinjer legges tilrette slik at det blir enklere å leve med, hvordan kan forskning og innovasjon
bidra, og hva gjør vi i spesialist- og kommunehelsetjenesten for at brukerne skal oppleve at de lever
"vanlige" liv på tross av alvorlig sykdom eller skade? 

Les mer om det omfattende programmet og med deg på innen 15. juni for å få rabattert deltakelse. 

Program og påmelding

SOSIALE MEDIER

Kjenner du andre som kan ha nytte av
vårt nyhetsbrev?
Kan du hjelpe oss å nå ut til flere med vårt nyhetsbrev? Det kan
du gjøre ved å be dine kolleger eller andre som du tror vil ha
glede av å holde seg oppdatert innen rehabiliteringsfelettet, om
å melde seg på som mottakere av fremtidige nyhetsbrev. Det
gjør de ved å følge lenken under Påmelding.

Påmelding

Facebook viktig kanal for deling av
kunnskap
Sosiale medier og særlig Facebook er et lavterskeltilbud for
fagnettverkene for deling av kunnskap og nyheter. De fleste i
våre nettverk er aktive brukere på FB. Vi anbefaler derfor alle
medlemmene i fagnettverkene, og andre mottakere av
nyhetsbrevet som er på Facebook, om å dele villig vekk av
nyttig kunnskap, tips og råd som dere mener kan være relevant
for andre. På denne måten får vi økt aktivitet i alle tre

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/nyheter-hjerneskaderehabilitering/kunnskapsbasert-kognitiv-rehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/arrangementer
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/rehabiliteringskonferansen-2019-leve-med
https://ext.mnm.as/s/1543/7272
https://ext.mnm.as/s/1543/7272


Facebook-gruppene: Lungerehabilitering, Kreftrehabilitering og
Hjerneskaderehabilitering, og kan nå bredt ut med kunnskap til
alle rehabiliteringsmiljøer over hele landet.

Etter en liten innsats av medlemmene i Nettverk for
hjerneskaderehabilitering, kan vi nå registrere at følgerne i
denne FB-gruppen har vokst radikalt i antall. De teller nå 421
medlemmer og øker stadig. Vi sender stafettpinnen videre til
Nettverkene for lunge- og kreftrehabilitering. Det eneste som
trengs er å dele informasjon som dere kommer over, og som
dere mener kan være interessant for andre i nettverket.

Del med glede!

Les mer

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus - Trondheimsveien 235, Aker helsearena,
Bygg 6, 2. etasje, 0586 Oslo Norge

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://www.facebook.com/groups/703086353149654/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1180827478632475/
https://www.facebook.com/groups/256889608091375/
https://www.facebook.com/groups/256889608091375/?ref=bookmarks
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