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Nytt fra RKR

Nesten 4000 påmeldte til Rehabiliteringswebinar 2020

Da Rehabiliteringskonferansen 2020 ble besluttet avlyst pga korona-pandemien, ønsket vi i RKR allikevel å tilby deler av
det planlagte programmet. Vi satte derfor sammen en rekke med webinarer rettet mot rehabiliteringsfeltetet. Hver fredag
fra september til begynnelsen av desember har vi arrangert webinar, hvor fagpersoner har belyst ulike temaer innen
rehabilitering. Vi evaluert og oppsummert gjennomføringen, og noen av resultatene kan du lese i linken under. 

Evaluering Rehabiliteringswebinar 2020

Kurs i bruk av måleverktøy i rehabiliteringspraksis 11.januar

Mandag 11. januar inviterer Oslo kommune/Forsterket Rehabilitering Aker og RKR til et online kurs med tema «Bruk av
måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis». Total kurstid er 20 timer, i tillegg til veiledning og selvstendig læring.
Kurset er gratis, og målgruppe for dette kurset er helsepersonell i Helse Sør-Øst. Kursbevis gis ved kursslutt.
 
NB! Dette kurset har begrenset antall plasser, men vi ser på muligheten for å tilby flere kurs av denne typen i løpet av
2021. Send oss gjerne en mail dersom dette kan være av interesse. 

Les mer og meld deg på kurset

her

Ny Viten

Faglige råd for rehabilitering hos pasienter som
har gjennomgått en covid-19 sykdom
Det har vært etterspurt nasjonale planer for
rehabiliteringstilbudet til pasienter som har gjennomgått
covid-19 sykdom. Helsedirektoratet har gjennom høsten
2020 nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å
utarbeide faglige råd for rehabilitering for denne
pasientgruppen. Rådene ble publisert før jul i kapittel 18 i
veilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger».
 
Rådene omfatter både forløp der pasientene har
gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp med intensiv
behandling, og forløp der pasienter med mindre alvorlig
sykdomsforløp opplever vedvarende funksjonsproblemer
med behov for rehabiliteringstiltak. Rådene vil
forhåpentligvis kunne bidra til at pasientgruppen skal
motta rehabiliteringstilbud etter gjeldende lovkrav og
veiledere og styrke helsepersonells håndtering av
rehabiliteringsbehov hos denne gruppen.

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger

Kategorisering av rehabiliteringsforskning kan
synliggjøre behov og prioriteringer.
Contribution of the scientific field of Physical and
Rehabilitation Medicine to improvements in health-
related rehabilitation at all levels of the healthcare
system. Nugraha & Gutenbrunner, Journal of
rehabilitation medicine, des 2020.
 
Denne artikkelen presenterer en struktur for å bedre
forstå kompleksiteten i rehabiliteringsfeltet, og gir et
rammeverk til å forstå og innplassere
rehabiliteringsforskning av ulik art i dette feltet. Det
presenteres flere måter å kategorisere forskning og
rehabiliteringstjenester på, enten som fire nivåer: pre-
micro (grunnforskning), micro-level (individnivå), meso
(helsesystemet) og macro (politisk/nasjonalt), eller fire
forløpsstadier: habilitering  (medfødte/tidlig ervervet),
rehabilitering for kronisk sykdom, kronisk
progredierende sykdom og akutt skade/sykdom,
inkludert pre-habilitering. 

Les artikkelen

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/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/nesten-4000-pameldte-pa-rehabiliteringswebinar-2020
https://learn.knowledgetranslation.org/courses/norway-use-of-measurements
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19
https://www.medicaljournals.se/jrm/content_files/download.php?doi=10.2340/16501977-2773


Økning i antall rullestolulykker i Sverige
Acute injuries resulting from accidents involving powered
mobility devices (PMDs)—Development and outcomes of
PMD-related accidents in Sweden
 
En ny artikkel presenterer ulykkes-statistikk for
motoriserte mobilitetshjelpemidler (primært elektrisk
rullestol) i Sverige. Den slår fast at det har vært en kraftig
økning i antall registrerte ulykker, samt at de vanligste er
fortauskantulykker og møte med annen trafikk. Hofte- og
hodeskader er vanligst.  Det er ikke klart hva økningen
skyldes – økning i antall hjelpemidler, endret
registreringspraksis, eller om det har sammenheng med
fart.
 
Fartsgrensen i Norge ble jo nettopp satt opp fra 10 til 15
km/t.  Ulykkesregistrering i Norge er uoversiktlig, siden
personer i rullestol registreres enten som en variant
fotgjenger, som passasjer eller som et lite kjøretøy.
Artikkelen peker mot bedre rullestolsdesign,
omgivelsesdesign og opplæring som mulige løsninger.

Les artikkelen

Klinisk kodeverk - endring
Direktoratet for e-helse har nylig publisert kodelister for
de kliniske kodeverkene, som gjelder fra 1.1.2021. Blant
endringene finnes kodene for utarbeidelse og revidering
av rehabiliteringsplan, samt for tverrfaglig vurdering og
telemedisin.
 
Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig
informasjon om aktiviteten i helsetjenesten, inkludert
rehabilitering. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er
god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av
aktiviteten helsevesenet utfører. Dette er det vi som
helsetjeneste blir målt på. Den norske klassifikasjon for
medisinske prosedyrer heter NCMP, som betyr
Norwegian classification of medical procedures.
 
Husk å sjekke om det kommer endringer i kodene dere
benytter fra 01.01.2021
 

Les artikkelen

RKE sitt hjørne

Det er to regionale tjenester i rehabilitering i Helse Sør-Øst, og begge er organisert under Sunnaas sykehus HF. Regional
koordinerende enhet (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, og har sin faste spalte her i RKR sitt nyhetsbrev.

Rehabiliteringstelefonen under pandemien
I den tidlige fasen av pandemien ble en del av de
institusjonene som RKE rettighetsvurderer til stengt eller
omdisponert til andre formål.
ReHabiliteringstelefonen har holdt vanlig åpningstid i hele
perioden.
Innholdet i henvendelsene ikke har avveket markant fra før
pandemien rammet landet.  Det har naturligvis vært en del
spørsmål rundt sikkerheten og smittevernet i institusjonene og
de midlertidige forskriftsendringene som ble innført i mars.
Disse medførte blant annet reduserte pasientrettigheter på
noen områder.
 
Som grafen viser var det er tydelig nedgang i henvendelser
under den første bølgen i forhold til «normalåret» 2019. Etter
en tilnærmet normalisering i august og september ser bølge 2
nå ut til å gi samme effekt med reduksjon i
henvendelser. Innkomst av henvisninger følger samme
mønster som telefontjenesten.

Regional koordinerende enhet

Brukerråd
Brukerrådet til RKE består av totalt 5 brukerrepresentanter
fra brukerutvalgene til HSØ og Sunnaas Sykehus, en
representant fra HSØ og 3 ansatte ved RKE. Brukerrådet skal
bidra til god samhandling, fremme pasienter og pårørende
sine interesser, og bidra til forbedring av tjenestene.
 
Det avholdes 3 årlige fysiske møter, der det alltid er faste
temaer på dagsorden i tillegg til innmeldte saker. Vanlige
saker som belyses på hvert møte er blant annet nyheter fra
RKE, telefontjenesten, og status på avslagsprosent på RKE
sin rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering ved
rehabiliterings-institusjoner som HSØ har avtale med.
 
Brukerrådet gjennomførte rett før jul sitt 3. møte for 2020;
denne gangen også på video på grunn av pandemien.
Møtene fungerer tilfredsstillende på video, selv om de fleste
sier de savner den «fysiske møteplassen». Et av temaene for
møtet var naturligvis den pågående koronapandemien, og
hvilke endringer som har foregått i rehabiliteringsfeltet i
denne tiden. I tillegg hadde vi også et interessant innlegg av
Gro Aasland om Pasientforløp for rehabiliteringstilbud covid-
19.
 
Brukerrepresentantene har jobbet lenge med å kartlegge om
de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med
Helse Sør-Øst RHF har et brukerutvalg. Listen er nå komplett,
og det jobbes nå videre med en plan for
informasjonsutveksling.

Brukerrådet

Godt nyttår!

Vi ønsker alle våre lesere et godt nytt år, og gleder oss til et nytt år med mer
spennende rehabiliteringsinnhold! Ta gjerne kontakt med oss dersom det er
noe du savner, eller ønsker mer av i dette nyhetsbrevet!
 
Mari, Jenni, Siri, Julia, Stein Arne og Ingvild

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2019.1606910
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/ncmp-prosedyrekode-for-rehabiliteringsplan-og-andre-endringer-for-2021
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/brukerrad-i-regional-koordinerende-enhet


 

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 tillegg til våre
hjemmesider. 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://pub.dialogapi.no/s/1276ba72-cd28-4328-8acd-d9cb5d8cdc0c
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/9d92a306-90cc-4fd2-a39b-f0a6e2b3305b/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

