Referat børneterapeutmøde 20/10 2020
Velkomst v. Christina Duedal Ulrich, Rebild kommune, der informerer om de praktiske ting i forbindelse
med aftenens afholdelse.
Herefter et meget interessant oplæg om neurodynamik, ved Nete Skovsgaard Wellendorf
Slides er vedhæftede.
Husk fleksion, ekstension og rotation
“Kun den der kan se, til højre og til venstre kan tænke ligeud”
Afslutningsvis opfordres der til at danne netværk for dem der har været på kursus i neurodynamik.
Interesserede kan skrive til Maibritt Gude fra Rebild Kommune.
Dagsorden på ordinært møde:
1) Præsentationsrunde
2) Kommentarer til aftenens oplæg:
•
•

Mere praksis
Godt oplæg

3) Maillisten - må ikke længere sendes rundt til alle pga. GDPR reglerne - hvad gør vi når nu ikke alle er på
Facebook? Har vi samtykke? - kan vi lave et samtykke dokument? - hvor skal vi lægge det?
Vi aftaler, at der vælges én fra hver arbejdsplads, der er kontaktperson - vedkommende afleverer
mailadresse hos referenten:
Information fra Danske Fysioterapeuter, Gitte Nørgaard:
”Jeg tænker godt, at I kan have en pind på hjemmesiden, hvor jeres dagsordner kan sættes på. Måske til
højre på siden, hvor der står "Er du" Tillidsrepræsentant, praktiserende, Arbejdsmiljørepræsentant. Der kan
måske tilføjes Børneterapeut.
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland
Send jeres referat til mig, så vil jeg gå videre med at få det lagt på hjemmesiden.”
Information fra Ergoterapeutforeningen, Maj Britt Middelhede Olsen:
”Hvis der ikke fremgår sager, der er person henførbare, er der ikke et GPDR problem, så i forhold til at få
lagt referatet ind på hjemmesiden, kan I sende jeres materiale til Sebastian List Feirup. Han er
hjemmesideansvarlig og jeg har aftalt med ham, at han ligger det på region midt-nords hjemmeside.”

4) hjælpemidler, træningsredskaber, tiltag etc.:
➢ Frederikshavn (Dorte Buus) har indkøbt en stol med megen støtte, hvor barnet kan veksle mellem
stående, liggende og siddende - Baffin automatic - fra Innovaid.
Den har begrænsninger, men kan også noget.

➢ Modutøj.com - konstruktionslegetøj, man kan f.eks. bygge et rullebræt
➢ Der spørges om nogen har erfaring med en robotkravler. Dorte Buus har afprøvet den til mange kun én har kunnet bruge den. Dorte mener ikke den er pengene værd.
➢ Der fortælles om en træningsform med mere fokus på coretræning - der fremmer den motoriske
udvikling (fra Norge -Ute Imhof)
➢ BIB fortæller om et DNS - dynamic neuromuscular stabilisation - et kursus for fysioterapeuter og
kiropraktorer - spændende og relevant.
➢ Christina fra Rebild fortæller at ergoterapeuterne i Rebild har været på kursus i OPT (oral motorik) hvilket er blevet meget brugt af samarbejdspartnerne f.eks. Talepædagoger og sundhedsplejersker.

5) litteratur :
Intet nyt
6) kurser:
Se også ovenfor.
➢ Dorte Buus fortæller om den nye PEDI test fra Pearsson, og at man kan rekvirere en konsulent til at
fortælle om den. Den indeholder nu også et modul til børn med autismespektrumsforstyrrelser.
➢ Betinna fra BIB informerer om at der snart er introduktionskursus til Christiano Morales - og
grundkursus i 2021 - se på hjemmesiden
7) Evt.:
Mathilde fra Mariager fjord PPR spørger om nogle kan anbefale skolemøbler:
Der anbefales Højer - de kan indstilles og laves specielt f.eks. For at forhindre rotation
Kinnarps xact kan reguleres
Ropox borde
Kate (Aalborg) fortæller om en dekoration/skiltning – (spørg Kate for yderligere)

Forløbsbeskrivelse:
Marianne fra Aalborg sygehus nord: - der skal nu kun laves én GOP - så skal kommunerne selv finde de
paragraffer de kan høre under hvis der er behov for mere.
Kan man se det er noget blivende laves der et korrespondancenotat.
Se disse links:

Så er forløbsbeskrivelsen for børneområdet lagt ind på hjemmesiden under Netværk for genoptræning – og
som tidligere skrevet, så ligger den også tilgængelig direkte.
I kan finde den her;
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftalen-2019/grupper-ognetvaerk/netvaerk-under-sundhedsaftalen/netvaerk-for-genoptraening
Hele samarbejdsaftalen om genoptræning, med forløbsbeskrivelsen for børneområdet vedhæftet som
bilag, ligger også i Den Tværsektorielle Grundaftale, hvor (næsten) alle samarbejdsaftaler mellem regionen
og de nordjyske kommuner er placeret.
Hvis I skulle være interesseret, så ligger den her (og I skal scrolle ned til overskriften Genoptræning og
rehabilitering);
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftalen-2019/dentvaersektorielle-grundaftale

8) Næste år sørger BIB - Vesthimmerland for børneterapeutmødet

Tak for i dag :-)
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