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Årsberetning og kommentarer hertil ved Tina Lambrecht

Børneområdet
Der er kommet en vejledning på træningsområdet, specifikt område på børneområdet.
Børneterapeuter glade for dette, den er med til at afklare mange snitflader

Vederlagsfri Fysioterapi
KL satte hælene ift. økonomirammen. Oplæg til at afslutte Vf patienter, men blev i sidste øjeblik
enige. Fremadrettet fokus på kvaliteten, bedre påklædning afskaffet den kollektive afstraffelse.
Nedsat en følgegruppe, der har repræsentanter fra flere parter ‐ de skal kigge på hele området og
analysere på det fremadrettet. Hvordan skal den se ud i fremtiden? Hvilke krav vil der blive stillet?
Økonomien? Kollektiv afstraffelse.

Forskning og udvikling
RB tager initiativ til minifagfestival. Fysioterapeutuddannelsen har taget initiativ til en årlig
tilbagevendende videns symposium, denne skal funderes på en bred interessent kreds. Dobbelt så
mange penge til faglige arrangementer, hvad skal pengene bruges tid?
Flere praktikpladser i praksissektoren. Hurdlen bliver sat få dette ført ud i praksis og at få
uddannet flere kliniske vejledere.

Medicinsk Område
Medicinske og ældre området: forsømt område manglende ressourcer, ventelister, dækningsgrad
på servicelov faldende, for meget administration, for lidt sundhedsfremme og forebyggelse.
Undersøgelse viser at hver 5. patient bliver genindlagt inden for 1 mdr. fysioterapeuter skal være
med til at screene de medicinske pt. På sygehuse, GOP´erne kan bedres og terapeuter skal have
ansvaret for dem, ingen ventetider. Mere sundhedsfremme og forebyggelse. Hvad skal vi arbejde
videre med, hvordan skal prioriteringen være.

Diskussion og debat:
På sygehuset på børneområdet er der kun mulighed for at lave en GOP, i stedet for at henvise til
behandling under serviceloven. Det er ikke samme tilbud der er i alle kommuner. Evaluering af
GOP efter fx 3 mdr, så der kan komme et andet tilbud derefter. Sådan fungerer det fx i Thisted
kommune. Hvor lang tid skal en GOP gælde. Forsøge at lave et sammenhængende forløb for
patienterne. Forskelligt hvor godt BUM styringen fungerer i de forsk. kommuner. Sundhedsloven
fylder mere end serviceloven lige nu, det kan være svært at få omprioriteret i kommunerne.
Aalborg kommune har nedprioriteret servicelovområdet. Skal der laves flere gop på det
medicinske område, bliver der lavet for lidt. Der bliver lavet mange på medicinsk område, men
skal der laves flere, skal terapeuterne se/screene flere af patienterne, så de kan få en gop efter
behov. Ser gerne af RB hjælper med at sætte fokus på dette.
Der er også mange kirurgiske patienter der har et dårligt funktionsniveau og de udskrives hurtigt
og bliver så genindlagt som medicinsk patient.
Kapaciteten udnyttes ikke altid, fordi tilbuddene ikke er kendte af så mange fra starten. Derfor kan
det være svært at få fyldt op. Kulturen skal ændres.
De praktiserende læger er ofte stopklods. De for ikke altid sendt patienterne af sted til de rigtige
tilbud. Det kræver også at de praktiserende ved hvad der foregår i kommunerne, så man kan
sende patienterne af sted. Der mangler fortsat en bedre kommunikation. Informationsportal
www.nordjysksundhed.dk – alle kommunernes tilbud kan ses her.
Der kommer flere børn ind på sygehusene for at få en gop, de har ikke behov for en udredning. Så
de kommer kun for at få en gop med derfra.
Regionalt tilbud til hjerneskadede med 20 pladser. De får ikke nok henvisninger. Det har ikke
tidligere været et problem. Skal denne ekspertise udvandes og komme ud i kommuner eller hvad
skal der ske. Det er svært at finde tilbud til klienterne når de skal udskrives til hjemkommunen.

Forslag til faglige arrangementer fra de fremmødte:

Rehabilitering af hjerteinsufficiens patienter
KOL rehabilitering, workshop
Smerter, fx, explain pain. Nyeste forskning.
Vejen gennem systemet, viden om mulighederne.
Forskning i praksis
Hvordan søger man viden på forskellige databaser?
Kommunikation mellem sektorer, hvordan bliver bedre til at tale sammen? Lære hinandens tilbud.
Temaaften: Styrketræning til medicinske patienter
Forebyggelse af skæve hoveder hos børn
Messe hvor alle tilbud i de forskellige sektorer præsenteres for hinanden.
Man kan søge om penge til et kursus rundt på arbejdspladser.
Beretningen er enstemmigt godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Godkendelse af regnskab 2009
Total: indtægter på 300.000kr udgifter på ca. 255.000kr. Der er overført 30.000kr til i år.
Netværkspuljepengene er gået tilbage til centralt.
Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt.

Fremlæggelse af budget 2010
332.349kr til rådighed i år.
Budgettet er godkendt.
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