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Nytt fra RKR

Reprisewebinar 2021

RKR presenterte høsten 2020 ukentlige
Rehabiliteringswebinarer, som en erstatning for den

avlyste Rehabiliteringskonferansen.
 

Mange av webinarene var veldig populære, vi har derfor
satt opp noen av disse i reprise, samt laget noen helt

nye. 

Reprisewebinar 2021

 

 

Kronikk - Avslag på grått papir

"Pakkeforløp for langvarig smerte og muskel- og
skjelettlidelser av uklar årsak må inkludere prioritering av
rehabiliteringstiltak i kommunene. Skal pasientene tilbake
i jobb og aktive liv, må tverrfaglig rehabilitering komme
tidlig – i stedet for at de opplever avslag på grått papir".

Kronikk - avslag på grått

papir

Evaluering av opptrappingsplan

KPMG har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført
en bred evaluering av opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering (2017-19). Det konkluderes med at det er et
behov for en tydeligere nasjonal strategi, prioritering og
ansvarsfordeling i rehabiliteringsfeltet.

Evaluering

Hva er de langvarige effektene av covid-19

FHI presenterer funnene fra studier med 3-6 måneders
oppfølging etter alvorlig covid-19 sykdom.
 
Les en oppsummering av funnene, samt hele rapporten
via linken under

FHI presenterer funn

Informasjon fra nettverkene

Med fokus på tidlig rehabilitering
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i
Helse Sør-Øst etablerer nå, med støtte fra fagråd
rehabilitering, et tverrfaglig nettverk innen tidlig
rehabilitering.

Nettverk - tidlig
rehabilitering

Årets første møte i hjerneskadenettverket
Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst
hadde årets første møte 4. februar! 20 deltakere hadde
meldt seg på samlingen, som foregikk digitalt.

Referat fra årest første møte

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.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/17/avslag-pa-gratt-papir/
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-habilitering-og-rehabilitering?fbclid=IwAR0fR9XSyHAn2B3yU2Mr76FRNUJscZHftLLE33cgFvPtg_kXXRrGQHdJyaU
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/hva-er-de-langvarige-effektene-av-covid-19
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/med-fokus-pa-tidlig-rehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-hjerneskaderehabilitering/arets-forste-mote-i-hjerneskadenettverket


RKR tipser! Webinar i regi av Spekter, Sunnaas sykehus og Oslo Economic

Arbeidsgiverforeningen Spekter arrangerer i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og Oslo Economics webinar med tema
"Rehabilitering er god samfunnsøkonomi – men må dokumenteres bedre"
 
Gode rehabiliteringstjenester gir viktige bidrag til helsetjenestens og velferdsstatens bærekraft. Men det er et problem at
dokumentasjonen av samfunnsøkonomisk verdi er mangelfull. Mer forskning og bedre dokumentasjon må til, og på
møtet spør vi:
 
- Hva skal til for å utløse potensialet rehabilitering representerer for helsetjenesten og velferdsstaten?
- Risikerer rehabilitering å bli politisk nedprioritert som følge av manglende dokumentasjon og svakt
beslutningsgrunnlag?

Les mer og meld deg på

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 inviterer til to
erfaringsseminarer med tema
"koordineringsordninger og
helhetlige forløp".
 
Webinarene er en viderføring av
nasjonalt erfaringsmøte for
spesialisthelsetjenesten om
sykehusenes koordinering omkring
pasienter med behov for langvarige
og komplekse tjenester, som
nettverket arrangerte i august 2018 i
Helsedirektoratets lokaler

Webinar 15 og 22 april

Informasjonsfilm om
henvisning

Regional koordinerende enhet (RKE)
i Helse Sør-Øst har som en av sine
primæroppgaver å rettighetsvurdere
alle henvisninger fra fastleger til
private rehabiliteringsinstitusjoner
som har avtale med det regionale
helseforetaket.
 
RKE ønsker å bidra til å øke
kvaliteten på henvisninger ved blant
annet å bevisstgjøre pasienter og
henvisere på innholdet i
henvisningene, og har laget en
informasjonsfilm som beskriver
dette.

Informasjonsfilm

Årsrapport 2020

Regional koordinerende enhet 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.
 
RKE rettighetsvurderer også alle
henvisninger fra fastleger til private
rehabiliteringsinstitusjoner som har
avtale med det regionale
helseforetaket.
RKE oppsummerer sine aktiviteter
hvert år i Årsrapport, og har akkurat
publisert rapporten for 2020

Årsrapport RKE HSØ 2020

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/arrangementer/rehabilitering-er-god-samfunnsokonomi-men-ma-dokumenteres-bedre?arrId=0
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kurs-for-helsepersonell/webinar-om-koordineringsordninger-og-helhetlige-forlop?arrId=0
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/informasjonsfilm-om-henvisning-fra-rke
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/arsrapporter-til-regional-koordinerende-enhet
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/4d561552-2209-43ca-923f-fa09a71c147d/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

