
 Rehabchefsnätverket 
 
 
 

Tid: fredagen den 25 september 2020 kl. 09.00 – 12.00  

 

Plats: Skype 

 

Representanter: Bengtsfors – Anna Ask 

  Dals Ed – Carina Fors (Christina Virevik kommer att alternera) 

  Färgelanda – Anna-Maria Bonskog 

  Lilla Edet – Malin Persson 

  Lysekil – Marita Niemi 

Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen  

  Munkedal – Malin Petzäll (Marie Swensson börjar 2/11) 

  Orust – Torleif Högberg 

  Sotenäs – Birgitta Cederberg 

Strömstad – Karin Bemert 

Tanum – Anette Nyberg 

Trollhättan – Susanne Westlin 

  Uddevalla – Anna Andersson 

Vänersborg – Catarina Jakobsson 

Åmål – David Engkvist  

 

Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 

  sekreterare Birgitta Cederberg 

  suppleant Catarina Jakobsson  
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Minnesanteckningar 
 

Genomgång av föregående mötets anteckningar 
Minnesanteckningar från 200515 finns på hemsidan: 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-

socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/ 

 

Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel 

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan och här: 

nätverksträff juni 

2020.doc
 

Uppdatera styrdokumentet. 

Skrivelse gällande elrullstolar till primärvårdens hjälpmedelsenhet och Kristina Süvari, 

regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor VGR är på gång. 

Skillnad i bedömningarna. Remissrunda per mail om det blir klart före nästa möte. 

 

Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa chefer 
Beredningsgruppen informerar aktuellt status. 

Kartlagt processen kring nödvändiga hjälpmedel, ej färdigt. Oklart med chefsrekrytering, endast en 

chef kvar av fyra inom NU-sjukvården. 

Förenklad utskrivning, kommer det att fortsätta? Olika erfarenheter hur det fungerar. Brister i 

information SAMSA. Brist i att inte rehab kommer. Fortsatt svårigheter att få nödvändiga hjälpmedel, 

förtroendeskrivning.  

Åtgärder: ta upp i era närsjukvårdsgrupper, skriv avvikelser 

Vänersborg: använder checklistan i SAMSA, dokumenterar, har kunnat bestrida betaldagar. 

 

Beslutsstöd Närhälsan Rehab  

Beslutsstöd 

Närhälsan Rehab Covid-19 version 1.6 2020-07-02.pdf
 

Fråga kring att mäta syremättnad, gränsvärden. 

Vänersborg tar upp gällande mätning av syremättnad för covid-19-patienter. Har ej tillgång till 

saturationsmätare, ser olika ut i kommunerna. Åmål och Lysekil har enklare modeller. 

Rehabchefsnätverket ställer fråga till MAS-nätverk om saturationsmätare. Vi i beredningsgruppen tog 

ett beslut om att vi inte skickar frågan vidare, utan verksamheterna bestämmer själva. 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
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En fråga uppkom på mötet kring MAR. Finns ej i Fyrbodal, endast MAS med MAR-uppdrag. 

 

Lis Palm FoU-strateg Fyrbodal informerar 

Omställningen god och nära vård.    

Uppdraget är att ta fram en strategisk plan/färdplan och en gemensam målbild som beskriver hur vi i 
samverkan förflyttar oss mot en god och nära vård, Jeanette Andersson, strateg Nära vård. Ett stort 
arbete som kommer att hålla på i många år. Göra tillsammans med den andra huvudmannen är 
utmaning.  

Gemensam utvecklingsledare kommer att anställas, som stöd till Fyrbodalskommunerna. Hon 
kommer att vara med i detta nätverk och i ssk och socialcheferna. Exempel på en fråga kring 
kompetens som hon kan arbeta med, t ex specialistutbildningar för arbetsterapeut/fysioterapeut. 

nära vård 

200918.pptx
 

Orust var med som en remisskommun av fyra. Lis skickar med remissvaret, som ger en bilda av 

samverkan med regionen kring detta.  

Förslag remissvar 

kap 4 och 5 God och Nära vård SOU 2020 19.docx
 

Pengar om omställningen som staten och SKR kommit överens om. SKR har en sammanställning om 

vad som har gjorts under förra året. Pengar får inte tas över med tills nästa år. Pengarna har kommit 

först nu, men kan användas för hela 2020. Syftet med pengarna är att vi ska bli bättre rustade för 

omställningen. En del av pengarna finansierar den gemensamma utvecklingsledaren. 

I förslagen på den nya Socialtjänsten har fokus på förebyggande. Rehabperspektiv? 

Specialistundersköterskor i rehab? Ex. Bengtsfors har träningsgrupper som undersköterskor har. 

Skrivelse till SKR från rehabchefsnätverket gällande öka antalet utbildningsplatser för ca två år sedan. 

AT utb börjar i Uppsala. 

 

Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

 

sammanh kunsk 

styrning SoU.pptx

UTKAST - 

länsgemensamt avtal VFU inkl. bilaga 2020-09-18.docx
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Nationella vårdkompetensrådet – Råd från kommunerna och regionerna och rektorer universitet, 12 

personer m fl där Lis sitter. Frågan gällande utbildningsplatser har tagits upp av Lis. Även kring hur 

utbildningen ser ut gällande kommunal hälso- och sjukvård. 

Karin Strömstad skickar utbildningsmaterial som de gjort när det gäller vardagsträning. Bifogas. Delge 

gärna om ni har material hos er! Skickas till sekreterare Birgitta. 

Stroke, finns brist i vårt område gällande planer kring kompetenshöjning om stroke. Färre 

strokepatienter inom kommunal hälso- och sjukvården. Oftare på primärvårdsnivå. Det finns 

möjligheter att Fyrbodal anordnar. Länk till utbildning i stroke: http://geu.se/ 

Fundera på våra egna kvalitetsindikatorer för rehab inom kommunerna. 

Kartläggning av vilket behov av kompetens, både för rehab och övrig personal. Använda 

utvecklingsledaren i detta arbete? Dialog kring att inte se diagnos, behov. Svårt att nå ut till personal. 

Tas upp i beredningsgrupp. Arbetsgrupp? Tas upp på nästa dagordning. 

Trollhättan är remisskommun. I utredningen står om MAR, förslag om regeringen utreder om lag om 

MAR. Brist på tillgång till databaser. Susanne tar gärna emot synpunkter. 

Gemensamt VFU-avtal där rehab inkluderas är på gång. Avtalsförslag finns men har inte ännu tagits 

av kommunalförbunden. 

 

Vårdsamverkan Fyrbodal 
Ny chef Carola Murås. 

Färgkodning i utskrivningsprojekt kommer återupptas. 

Förenklad utskrivning ska utvärderas. 

 

FVM 
Susanne informerar.  
Referensgrupp från kommunen till arbetsterapeuternas representant till nivå 1.   
Start v. 34, 20 % av tjänsten.  
500 personer arbetar med dessa frågor. 80 från kommunerna. 
Helena Svensson från Trollhättan. Arbetsgrupp med arbetsterapeuter. Fokus nu i början på sjukhus. 
Utskrivningsprocessen, ok med fysioterapeuter, men gärna arbetsterapeuter. 
 

 

Fråga gällande trygg hemgång 
 
Trygg hemgång – enhet för hemtagning 
Personer med omfattande utredningsbehov i Trollhättan. 
Större förändrade behov vid hemgång i Lysekil. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgeu.se%2F&data=02%7C01%7CBirgitta.Cederberg%40sotenas.se%7C869dbe09d00b425cc9a308d86130b3fa%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637366209100579425&sdata=jg5s%2B4ZjTvEv07XQYUrv6gMV74YLPL%2BxwjrgRGrWExc%3D&reserved=0
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Samordningsteam geografiska utifrån behov av stöd vid hemgång. Öppna biståndsbeslut.  
Trygg hemgångsteam förlängd utredningstid i Uddevalla. Biståndsbeslut, men rehab kan bli 
inkopplad. 
 
Korttidsbeslut är SoL-beslut. Flera säger att ingen skillnad var vi utför rehabinsatser.  
 

Ny kontaktperson socialchefer Fyrbodal 
 
Socialchefernas kontaktperson Catarina Dunghed Munkedal. 
  

Nästa möte  
Fredagen den 27 november kl. 13.00-16.00  

 


