Rehabchefsnätverket
Tid:
fredagen den 27 november 2020 kl. 13.00 – 16.00
Plats:
Teams
Representanter:
Bengtsfors – Anna Ask
✓ Dals Ed –Christina Virevik
✓ Färgelanda – Anna-Maria Bonskog
Lilla Edet – Malin Persson
✓ Lysekil – Marita Niemi
✓ Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen
✓ Munkedal – Hampus Markusson
Orust – Torleif Högberg
✓ Sotenäs – Birgitta Cederberg
✓ Strömstad – Karin Bemert
✓ Tanum – Anette Nyberg
✓ Trollhättan – Susanne Westlin
✓ Uddevalla – Anna Andersson
✓ Vänersborg – Catarina Jakobsson
✓ Åmål – David Engkvist
✓ Fyrbodal – Lis Palm
Beredningsgrupp:

ordförande Susanne Westlin
sekreterare Birgitta Cederberg
suppleant Catarina Jakobsson

Dagordning
1. Presentation av deltagarna
2. Genomgång av föregående mötets anteckningar
Minnesanteckningar från 200925 finns på hemsidan:
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fousocialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/

3. Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa
chefer
Kontakt har återupptagits med gränslösa chefer där NU-sjukvården har fått ny chef för
fysioterapeuterna. Planeras möte till februari.

4. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel
Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan ovan länk.
- Nuläge elrullstolar – skrivelse snäv tolkning av kriterier. Arbete pågår.
- Uppdatera styrdokumentet.
Nätverk Fyrbodal
Rehab.docx
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-

Behov av ny representant i beredningsgrupp Handbok & sortiment. Skicka in namnförslag till
Birgitta fredagen 4/12. Nätverket står bakom att beredningsgruppen får mandat att välja
representant. Representanten ska ingå i Nätverk hjälpmedel Fyrbodal.

5. Nationella Medicintekniska Rådet
Hur arbetar Nationella Medicintekniska Rådet? Syfte att jämlik hjälpmedelsförskrivning nationellt.
Fråga ställs till Hjälpmedelsforum från rehabchefsnätverket. Är det rådande eller styrande?
Tyngdtäcke – yttrande från Nationella Medicintekniska Rådet
Information, diskussion om fortsatt hantering/lösning i respektive kommun.
Fortsatt diskussion om hur vi gör. Fortfarande kvar som förskrivningsbart.

6. Underlag förskrivning av TENS
För kännedom. Hur tänker vi kring förskrivning av TENS? Förskrivningsperiod och kostnadsansvar?
Högst tre månaders förskrivning enligt handboken.
I Trollhättan har två fysioterapeuter gått smärtbehandling 15 hp på distans Högskolan Dalarna. Glöm
allt som ni lärt er om smärta, det gäller inte längre.
Vår ambition är att vi ska kunna förändra i handboken, för att förskriva på längre tid. Idag är det
primärvården som står för kostnaden. Om patienten ska köpa själv, kan jag ta ansvar för
behandlingen om patienten ska köpa själv efter tre månader?
Trollhättan har skrivit ett underlag gällande TENS som bifogas. Inte bara smärta utan också
cirkulationsbefrämjande, ett alternativ för sårläkningen m m. Omvärldsanalys visar att vi har kortaste
perioden, andra har avgifter hos vissa.
TENS evidens_.docx

Vänersborg har egen uthyrning. Reflektion att 100 kr/mån kan ge full kostnad på 10 månader 1000
kr.
Rutin för uthyrning
av kommunägd TENS.docx

7. Omställningen god & nära vård
Utvecklingsledare anställd på Fyrbodal från Lysekil. Lidija Beljic .

8. Specialistutbildningar AT och FT
Framtidens vård – vilket behov har hemsjukvården? Prat om våra behov – specialist kontra fördjupad
kompetens.
AID-koder till specialistft/at. Vilka behov har vi i framtiden? Inom vilka områden ska vi ha specialist?
Strömstad har skapat en specialisttjänst fysioterapeut med (magisterexamen i neurologi).
Några studenter hos Uddevalla,
Vi är på väg mot ett gemensamt VFU-avtal inom vgrs kommuner. Jönköping är inte med. Maria Wolff
kommer att vara 20 % VFU-samordnare, sitter på Fyrbodal. Arbetar fortsatt med praktikplats.se.
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9. SIP
Reviderade riktlinjer /Birgitta
https://www.vardsamverkan.se/nyheter/reviderad-riktlinje-klar/

10. Kvalitetsindikatorer
Fråga till nätverket:
Vad redovisas till nämnd/förvaltning? Finns goda exempel eller reflektioner? Ta med ev. underlag.
Intresse finns för att kunna visa betydelsen av rehab. Omvärldsbevakning? Kvalitetsindikatorer
istället för nyckeltal, där bara pinnar räknas, säger inte så mycket.
KVÅ-koder, kan det vara ett underlag?
Ex. i Vänersborg arbetar de mer med mål, t ex antal utbildningar.
Ex. i Åmål har de arbetat med vad som är grunduppdraget.
Ex. i Lysekil har de själva beskrivit sitt uppdrag, hur skapar vi kvalitet i de uppdrag vi har?
Kan vi inom nätverket enas om t ex KVÅ-koder?
Lis förslag om någon av oss eller hos oss som kan vara utvecklingsledare för att kunna fördjupa sig i
frågan.
Förslag är att vi tillsammans med någon bra processledare och kommunikatör för att få ihop vad
kommunal rehab är. Lis kollar upp och kommunicerar med beredningsgruppen.

11. Nationell kunskapsstyrning – remissvar lämnat från Trollhättan.
Susanne informerar. Läs mer: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/06/SOU2020_36_Webb.pdf
Kunskapsbaserad vård, samverkansstrukturer. Stödet till arbetet i kommunerna behöver ökas,
mycket fokus på primärvårdens rehab. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen.
Beskrivning av MAR-frågan. Många synpunkter finns gällande MAR att det ska finnas samma krav
som att MAS finns. Ytterligare en utredning ska tillsättas gällande MAR, men också omställningen till
god och nära vård, kvalitet etc.
De skriver om omfördelning av pengar till kommun från primärvård, diagnos ej aktuellt inom
kommuner utan målgrupper. Evidensbaserat finns inte inom Socialtjänsten på samma sätt, vilket gör
att kommunal hälso- och sjukvårds kunskapsstyrning inte får samma stöd. Ofta är socialchef inte
hälso- och sjukvårdsutbildad, MAR skulle kunna styra upp det?

12. FVM verksamhetsexpert
Aktuellt läge. Verksamhetsexpert arbetsterapeut från Trollhättan. Mycket prat om journalstruktur
just nu, hon ska mer vara med utifrån SAMSA. Hon sitter i arbetsterapeutgrupp som enda
representant för kommun, fyller på med sökord som är för kommunal verksamhet gällande
förflyttningar m m.
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13. Nuläge i verksamheterna – covid, personalläge eller annat?
Lite rekrytering på gång hos några kommuner, ser olika ut. Fysioterapeuter tycks vara svårare.
Covid-19 olika utmaningar med rädsla hos rehabpersonalen, andra upplever inte alls oro. Ser olika ut,
vissa har smitta på boenden hos några av kommunerna och även i ordinärt boende med stor
smittspårning.

14. Beredningsgrupp 2021
Catarina Jakobsson går i pension under våren 2021 och slutar därför i beredningsgruppen.
Marita Niemi ersätter.

15. Mötestider 2021 via Teams
-

26 februari kl 9.00-12.00
21 maj kl 13.00-16.00
1 oktober kl 9.00-12.00
19 november kl 13.00-16.00

