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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 vil avholdes hver fredag klokken 09:00 og varer bare en time. Hvorfor
ikke samle teamet på fredager for litt faglig påfyll? Det første webinaret er planlagt 3.
september, følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatert informasjon!

Rehabiliteringswebinar 2021 - arrangementsoversikt

Lansering Nasjonal plan for rehabilitering etter
covid-19

Mandag 21. juni overrakte Helsedirektoratet "Nasjonal
plan for rehabilitering etter covid-19" til Helse- og
omsorgsdepartementet.
 
Planen bygger videre på Faglige råd for rehabilitering ved
covid-19 som ble revidert i juni, og presenterer seks
hovedmålsettinger.
 

Nyhet om lansering

 

 

Kunnskapstranslasjon, erfaringer fra deltakelse
i grupper i Norge – en kvalitativ studie

Det kan være nyttig å lære av tidligere erfaringer, og
nylig ble det publisert en ny kvalitativ artikkel som belyser
erfaringer fra deltakerne i RKRs
Kunnskapstranslasjonsprosjekt.
 

Kunnskapstranslasjon - kvalitativ studie

Artikkel med validering av PROMIS skjema på
norsk

En ny artikkel fra RKR er publisert, med validering av den
norske oversettelsen av PROMIS-29, PROMIS-57 og andre
kortversjon-skjema for ulike helse- og
livskvalitetsområder.
 
Stein Arne Rimehaug i RKR har sammen med nåværende
og tidligere kolleger i RKR gjennomført og publisert en
valideringsstudie på helseskjemaet PROMIS-57. Artikkelen
er publisert i fagfelletidsskriftet Quality of Life Research

Nyhetssak om artikkelen

Fagnettverk tidlig rehabilitering

Fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst ble
tidligere i år etablert, og er nå godt i gang med sitt
arbeid. Nettverket for tidlig rehabilitering hadde sitt første
møte 8. juni. Møtet ble gjennomført digitalt, men
nettverket ser frem til å kunne møtes snart.
 
Nettside for nettverket er også lansert, her kan du lese
mer om nettverkets oppgaver og prioriteringer

Nettside Fagnettverk tidlig rehabilitering

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.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/oppdatering-av-nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/hvilke-bidragsytere-gir-suksess-til-et-rehabiliteringsfellesskap-en-kvalitativ-studie
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/artikkel-med-validering-av-promis-skjema-pa-norsk
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-tidlig-rehabilitering


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.

Kommentar: Long covid - the new Railway
spine?

Kommentar av Lars Nysether, overlege, Sunnaas Sykehus HF
 
Long Covid synes å bli den fortrukne betegnelsen på plager og
symptom som vedvarer etter gjennomgått Covid-19 infeksjon.
Hva vet vi så langt om Long Covid? Det korte svaret er: Ikke så
mye. Problemet med langtidseffekter ligger jo i begrepet – vi
får ikke kunnskap før det faktisk har gått «lang tid».
Forskningen så langt har naturlig nok hatt fokus på
akuttforløpene, og dette har raskt frembragt ny kunnskap som
har reddet mange liv. Når vi etterhvert skal se tilbake på
Koronapandemien vil det være nok å kritisere og ta tak i når
det gjelder beredskapen, men den raske bedringen i
akuttbehandling og selvsagt vaksinene vil løftes frem som
triumfer og eksempler på hvor langt vi som art og samfunn har
utviklet oss. Det ser ut som kampen mot Covid-19 nå snart er
avgjort i vår favør, selv om virusmutasjoner sender oss ut i
stadig nye ekstraomganger. Men mens akuttmedisinen og
vaksineindustrien mottar applaus og hyllinger på sin absolutt
velfortjente æresrunde, spør de med vedvarende plager: «Hva
med oss, da?»
 
Les hele kommentaren i linken under

Lenke til
kommentar

Møte Regionalt nettverk av koordinerende enheter

6. mai ble det det gjennomført møte i Regionalt nettverk av
koordinerende enheter, for andre gang digitalt. Nettverket
består av deltakere fra koordinerende enheter i alle
sykehusene i HSØ, i tillegg til HSØ RHF og RKE. 25 stk deltok
fra sykehusene i regionen, og 6 foredragsholdere presenterte
to hovedtemaer; digitalisering og rehabilitering eter covid-19.
 
BUPA Sykehuset Vestfold, Frisk Spesialist og Sunnaas sykehus
presenterte sine erfaringer innen hhv. digitale medier i
gjennomføring av vurderingssamtaler, digitale midler både i
kartlegging, selvhjelp, livestreaming og den digitale poliklinikk
hvor digital oppfølging er integrert som en viktig del av
pasientforløpene.
 
Del to av programmet handlet om rehabilitering av pasienter
med senskader etter covid-19. Ahus snakket om hvordan
pandemien blant annet har ført til tettere samarbeid mellom
sykehuset og kommuner og bydeler rundt denne
pasientgruppen, mer oppfølging av pårørende, mer bruk av
tolk så vel som arbeid mot pasienter med
innvandringsbakgrunn. Frisklivssentralen i Drammen kommune
presenterte hvordan de jobber med kurs og
kompetanseheving, spesielt innen rehabilitering etter covid-19.
 
Nettverket møtes to ganger i året, og neste møte er planlagt
november 2021.

Regional koordinerende enhet

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!
 

GOD SOMMER!

Meld deg på nyhetsbrev

her

Følg oss på Facebook her 

 

 

https://www.sunnaas.no/long-covid-the-new-railway-spine
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


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

Levert av Make

https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/2df4ca6b-477b-4c1d-8c5c-7bc09f76a041/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

