Rehabchefsnätverket
Minnesanteckningar 200515
Representanter:
✓ Bengtsfors – Anna Ask
✓ Dals Ed – Carina Fors
✓ Färgelanda – Anna-Maria Bonskog
Lilla Edet – Malin Persson
✓ Lysekil – Marita Niemi
Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen
✓ Munkedal – Malin Petzäll
✓ Orust – Torleif Högberg
✓ Sotenäs – Birgitta Cederberg sekr
Strömstad – Karin Bemert
Tanum – Anette Nyberg
✓ Trollhättan – Susanne Westlin ordf
✓ Uddevalla – Anna Andersson
✓ Vänersborg – Catarina Jakobsson suppl
Åmål – David Engkvist
✓ Fyrbodal – Lis Palm

1. Presentation av deltagarna
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna, Torleif och Anna-Maria

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar
Minnesanteckningar från 200228 finns på hemsidan:
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fousocialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/

3. Information
❖ Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel
Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan.

Rehabchefsnätverket
Särskild prövning går till primärvårdens hjälpmedelsenhet. Bakgrunden är att det upplevs som att fler
avslag har kommit där inte förskrivarna ser en röd tråd. Upplevs att formuleringen i handboken inte
följs. Det framkommer att förskrivaren måste väga ord för att få ansökan att gå igenom.
Skrivelse till primärvårdens hjälpmedelsenhet och Kristina Süvari, regionutvecklare och samordnare
för hjälpmedelsfrågor VGR kommer att göras av nätverk hjälpmedel som vi i rehabchefsnätverket
kommer att stå bakom.

❖ Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa chefer
Ingenting på gång just nu. Kommunerna och primärvården har önskat träff, men sjukhuset har inte
nappat. Intentionen är att vi fortsätter dialog kring våra frågor.

4. Covid-19 Socialstyrelsens riktlinjer
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-for-att-mota-okatbehov-av-rehabilitering-efter-covid-19/
Samverkan. Förbered vilka resurser man har tillgång till i kommunen. Baspersonal.
Fysioterapeut, psykolog och läkare – utgår från NU-sjukvården. Lite frågetecken kring detta. Ingen
vet helt och fullt.
Vilka resurser har NU-sjukvården gällande rehabilitering?
Vänersborg berättar om att de förbereder sig för att kunna ta emot till sina 12+7=19 korttidsplatser.
Trollhättan kompletterar med 11 korttidsplatser till 27 platser. Har några som är sjuka men ännu
ingen i rehabiliteringsfas.
Uddevalla har haft SIP med PV och sjukhus.
Flera kommuner har resursteam eller planerar för som är inriktade mot covid-19. Kan rehabtanken
kopplas på? De flesta inriktar sig på undersköterskorna.

5. Covid-19 avstämning i gruppen
Semester, hur förbereder sig kommunerna om covid-19. Enligt AB har flera. Inga färdiga
semesteravtal, Munkedal har funderingar.
Vänersborg har erfarenhet av att rehab har mindre arbetsbelastning när smitta på säbo.
Svårt att förutse rehabbehovet.
Carina Fors har gjort mall för skyddsutrustning, vilken behövs? Hosta om det är patient som brukar
hosta eller om det är förändring?
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Kompetens hos rehab gällande covid-19. Plattform

6. Nationell plattform covid-19 för fysioterapeuter
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fki.instructure.com%2Fcourses
%2F4193&amp;data=02%7C01%7CBirgitta.Cederberg%40sotenas.se%7C0ff93280559f4368f25708d7f
8b912c0%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637251346085614852&amp;sdat
a=ZgQTareaC11MnZavEhIY8pgu6bApZWVEDhDwBP6LKY0%3D&amp;reserved=0
Du måste ha Google Crome som vald webbläsare för att komma in på den. Under "moduler" så har
du en modul för Primärvård och Kommun.

7. Förenklad utskrivning
NU-sjukvården följer de riktlinjer som ska följas från början

8. Lis Palm informerar
Omställningen God och nära vård. Remiss ute för synpunkter. Särskilt intressant är kapitlet om
samverkan och kompetens. Starkare koppling till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
praktikplatser.
Vi har inget avtal för VFU inom vår region för AT och FT, såsom sjuksköterskorna har.
80% har huvudhandledare för ssk och 40-50% för AT/FT (låter högt, tycker vi).
Efter sommaren ska ssk chefsnätverk titta på kompetenser, rehabchefer är också intresserade. Lis
bjuder in.
Jeanette Andersson som jobbar med omställningen God och nära vård är kontaktperson. Lis Palm kan
berätta mer om ni undrar.
Pengar från omställningen och vårdens medarbetare ska finansiera en legitimerad person med
uppdrag att fånga upp utmaningar och utbildningsbehov inom kommunal hälso- och sjukvård.
Annons kommer.

9. Beredningsgruppen för handbok och sortiment
Ny representant Nathalie Höglander, Vänersborg.

10. Nästa möte
Fredagen den 25 september kl. 09.00-12.00 med start fika 08.45
Fredagen den 27 november kl. 13-16

