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Nytt fra RKR

Årsrapport 2020

Årsrapporten for 2020 oppsummerer oppgaver og
aktiviteter for året vi kaller "annerledesåret". For dette
bratte året har også gitt oss bratte læringskurver og vist
oss nye uutforskede fjelltopper, som til og med har vist
seg mulig å bestige. Noen av dette årets bratte
tindebestigninger vil ha varig nytte om vi forvalter de
godt fremover, og tar eierskap på en fornuftig og
bærekraftig måte når vi forhåpentligvis kommer tilbake til
en ny normal hverdag. 
 
Les hele rapporten på våre hjemmesider
 

Årsrapport RKR 2020

 

 

E-læring: hvordan vet jeg om min pasient
trenger rehabilitering under eller etter covid-19
sykdom?

Pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom og som
fire uker etter sykdomsdebut opplever betydelige
funksjonsproblemer bør utredes med tanke på
rehabiliteringstiltak.
 
Nå er alle anbefalinger for behandling av personer som er,
eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom
samlet på ett sted, med tilhørende beskrivelser og
ressurser.
 

e-læring rehabilitering etter covid-19

FIRST prosjektet - et foregangsprosjekt i klinisk
forskning

Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en
integrert del av all pasientbehandling. Dette er
hovedprinsippet i den første nasjonale handlingsplan for
kliniske studier, der FIRST Oslo prosjektet er nevnt i egen
faktaboks, som eksempel på hvordan dette kan gjøres,
også i kommunene.

FIRST prosjektet

Bruk Cochranes covid-19 rehabilitering
evidenskart!

Cochrane Rehabilitation evidenskart gir oss en oversikt
over publiserte studier om effekten av faktiske
rehabiliteringstiltak etter covid-19 sykdom. Nå begynner
det å dukke opp noen publiserte studier om effekten av
faktiske rehabiliteringstiltak etter covid-19 sykdom, og
takket være Cochrane Rehabilitation evidenskart er de
lettere å finne.

Cochrane covid-19

evidenskart

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/arsrapporter-rkr
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/hvordan-vet-jeg-om-min-pasient-trenger-rehabilitering-under-eller-etter-covid-19-sykdom
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/first-prosjektet-et-foregangsprosjekt-i-klinisk-forskning
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/bruk-cochranes-covid-19-rehabilitering-evidenskart


Systematisk oversikt over
kunnskapstranslasjon i rehabiliteringsforskning
En nylig publisert kunnskapsoppsummering utført av RKR
om bruk av kunnskapstranslasjon (KT) i fysikalsk medisin
og rehabilitering, oppsummerer alle studier som har
anvendt elementer fra KTA (Knowledge-to-Action)
modellen, på norsk kjent som "kunnskap til handling
modellen" (implementeringsmodellen).

Kunnskapstranslasjon - systematisk oversikt

Webinar 7. mai - møt en forsker
I dette webinaret møter vi rehabiliteringsforsker og
Professor Cecilie Røe som viser resultater og
refleksjoner fra 10 år med rehabiliteringsforskning i
CHARM.
 
Webinaret vil i tilllegg til presentasjon inkludere en
dialog mellom Cecilie Røe og Mari Klokkerud (RKR)som
leder webinaret.

Webinar 7. mai - møt en

forsker

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.

Webinar om koordineringsordninger og
helhetlige forløp

Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende
enheter og Helsedirektoratet inviterte i april til to
erfaringsseminarer med tema "koordineringsordninger og
helhetlige forløp". Webinarene er en videreføring av
nasjonalt erfaringsmøte for spesialisthelsetjenesten om
sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov
for langvarige og komplekse tjenester.
 
Formålet med webinarene var å bidra til likeverdige,
helhetlige og koordinerte helsetjenester til brukere, med
vekt på tilgang til ordningene koordinator og individuell
plan.
 
Begge dager hadde over 700 påmeldte, godt fordelt
innen stat, kommune og spesialisthelsetjenesten.

Les om webinaret her

Status rehabiliteringstelefonen

Stadig flere pasienter som har overlevd covid-19 sykdom,
uten særlig kontakt med helsevesenet, tar nå kontakt
med RKE med spørsmål om aktuelle rehabiliteringstilbud.
Mange av historiene forteller om pasienter som sliter med
senvirkninger, og som ikke lenger mestrer å leve det livet
de hadde før covid-19 sykdom. Flere av disse pasientene
har heller ikke vært fysisk hos lege. De ønsker nå tilbud
om rehabilitering.
 
Pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom og som
fire uker etter sykdomsdebut opplever betydelige
funksjonsproblemer bør utredes med tanke på
rehabiliteringstiltak (Rehabilitering etter covid-19,
Helsedirektoratet). Alvorlighetsgraden av funksjonstapet
vil være avgjørende for spesialiseringsnivå av eventuelle
rehabiliteringstiltak.
 
RKE har delt e-læringskurset "Pasientforløp for
rehabilitering av pasienter som har vært innlagt med
covid-19"  med fastleger via medlemsbladet
"Fastlegenytt"
 

Rehabilitering etter covid-19 Helsedirektoratet

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. Vår
Facebookside er primærkanal for informasjon og deling i denne
ekstraordinære tiden. Følg oss der!

Meld deg på nyhetsbrev

her

Følg oss på Facebook her 

 

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/systematisk-oversikt-over-kunnskapstranslasjon-i-rehabiliteringsforskning
https://www.sunnaas.no/arrangementer/webinar-mot-en-rehabiliteringsforsker-professor-cecilie-roe?arrId=0
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kurs-for-helsepersonell/webinar-om-koordineringsordninger-og-helhetlige-forlop?arrId=0
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/rehabilitering-etter-covid-19
https://pub.dialogapi.no/s/1276ba72-cd28-4328-8acd-d9cb5d8cdc0c
https://www.facebook.com/regionalkompetansetjenesterehabilitering
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Meld deg av

Levert av Make
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