
 Rehabchefsnätverket 
 
 
Tid:  fredagen den 26 februari 2020 kl. 09.00 – 12.00  
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 – Fredrik Karlsson t f 
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 Marita Niemi  
 

Minnesanteckningar 
1. Presentation av deltagarna 

 

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar 
Minnesanteckningar från 201127 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

3. Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa 
chefer 

Beredningsgruppen informerar aktuellt status. Minnesanteckningar bifogas från mötet 210218. 

Gränslösa chefer 

210218.docx  
Hur ska vi arbeta från rehabchefsnätverket kring frågor om utskrivning och förskrivning av 

hjälpmedel? Vi behöver få med oss frågorna, men ha en samsyn inom nätverket gällande nödvändiga 

hjälpmedel och att vi arbetar för samverkan. 

Beredningsgruppen samlar in avvikelser från rehabchefsnätverket för att arbeta med frågorna och 

sedan ta med det till gränslösa chefer. 

Frågor/synpunkter som togs upp idag: 

Hur ska vi ställa oss till utprovning av lyftselar hos sjukhus? Amputationsselar. 

Att följa förskrivningsprocessen. 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
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Hur jobbar vi aktivt med förtroendeförskrivning? 

Olika svar av at och ft från sjukhuset i SAMSA. 

Medicinfärdig även om hjälpmedel inte är utprovade och klara samt överens med kommunen. 

Olika synpunkter kring att ha en lista på nödvändiga hjälpmedel. Bättre att samverka kring varje 

enskilt fall. 

Primärvårdens patienter, tycks arbetas olika i kommunerna. Rester från Trygg hemgång? 

Skriv avvikelser: MedControl (skärmdump) typ av händelse – organisation – avtal överenskommelse – 

hjälpmedel 

 

4. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel 
Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund 

- Uppdatera styrdokumentet, Lis lägger ut. 

nätverk hjälpmedel 

reglemente.pdf
 

- Ny representant i beredningsgrupp Handbok & sortiment. Nadja Almqvist-Ljungberg 
arbetsterapeut, Lysekils kommun. 

- Tyngdtäcken kommer att tas bort, beslutat i Medicintekniska ledningsgruppen. Följer MTP-
rådet. 

- Ansökan Elrullstol. Frågan ligger nu hos Primärvårdens hjälpmedelsenhet. Ser över 
blankettansökan. Fritext är en fördel, men svårighet. Telefonkontakt och dialog gällande 
avslag eller inte. PV har arbetat med delavslag och vill se det som ett lärande. Nätverk 
hjälpmedel kommer att bjuda in Catarina Odin från PVs hjälpmedelsenhet. 

- Ny realese websesam. Test i februari? Microsoft Edge provas. 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
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- Projekt webbtidbokning. Boka tid via webb hos hjälpmedelskonsulent, t ex hemma hos 
patient. Arbetssätt klart i sept 2021. Arbetsgrupp fram till dess.    

 

5. Omställningen god & nära vård 
Utvecklingsledare Lidia Beljic anställd på Fyrbodal. Kommer till mötet i maj. 
Information om SKR utbildning Nära vård. Birgitta, Sotenäs och Malin, Lilla Edet går utbildningen just 
nu. 
 
Omställning minst tio år framåt. Vården närmre patienten, personcentrerat, utifrån patientens 
behov, inte diagnostänk. 
 
Pengar har använts till olika saker 2020, se Lis skickar ut. 
Nya pengar kommer 2021 och Lidias tjänst är delvis finansierat i det.  
 
Andra satsningar som finns: 
Äldrelyftet kan användas till YH-utb t ex rehab, ledarskap 
Demenssjukdom och motverka ensamhet 
Digitaliseringspengar  
 
Nära vård: Kompetensutveckling, kompetens till specialistsjuksköterskor 
 
SRO: 
Regional utvecklingsstrategi (tidigare färdplan) kommer att skickas ut remiss. Lis skickar ut. 
Kommer att skickas ut till kommunerna gällande VFU. Unikt att högskolorna gemensamt i vgr har ett 
avtal. Varje kommun skriver under. 
 
Annica Hemberg (ssk-chef, tidigare rehabchef Uddevalla) arbetsgrupp in och utskrivning. 
 
Arbetsgrupp läkarmedverkan: Anna Ask menar att vi pratar olika språk i jämförelse med regionerna. 
Regionen har t ex sin KoK-bok. Ska vi i kommunen också ha en kokbok? Räcker HSA-avtalet? 
 
Beställ eller ladda ner SKRs Att driva omställningen till Nära vård Att driva omställningen till Nära 
vård - SKR   

Att driva 

omställningen till Nära vård.pdf
 

 

6. PA chefsnätverket 
Information om nytt nätverk i Fyrbodal. 2/9 vill de ha en representant från oss som kan svara på 

frågor kring rehabilitering, hjälpmedel, ADL-bedömning. 

Lis tar med frågan till Västkom gällande ADL-bedömning för primärvårdspatienter. 

7. Prefabricerade ortoser, kostnadsansvar 
Information om pågående förändring. På gång med kostnadsansvar där behandlingsansvaret finns. 

Nu ligger det hos sjukhusen. Medicintekniska ledningsgruppen (Lena Olsson MAS i Tanum, Strömstad 

är med): arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda kostnadsansvaret och om det kan ingå i WebSesam. 

Marita Niemi ingår i arbetsgruppen, Kristina Süvari, samordningsfrågor hjälpmedel vgr håller i arbete. 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html
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8. Nuläge i verksamheterna – covid, personalläge, distansarbete eller annat? 
 

Bengtsfors: tuff period, covid-19 i ett års tid. Ser skillnad i och med vaccination säbo, dos 1 för 

personal, kraftiga biverkningar 40 %. Sjukskrivningar, har haft tjänster ute för at/ft, ser att folk från 

andra delar av landet som kan flytta. Covidläge, har haft 17 covidpositiva patienter på ett boende. 

Har inte jobbat så mycket med rehab efter covid. Distansarbete där vi kan, vissa arbetsuppgifter för 

legitimerade. Individuellt anpassat. IT-avd har varit hjälpsamma. Chefer turas om. Närvaro av chefer 

viktigt vid utbrott. Digitala möten.  

Dals Ed: covidläget, hade dödsfall i april, men inte haft någon smittspridning. Kommit från sjukhus 

med smitta. Fåtal personal som varit positiva. Alla patienter har fått dos 2. Personal dos 1 40 % 

biverkningar. Distansarbete, chefer turas om, legitimerade som kan arbeta hemifrån med adm gör 

det. 

Färgelanda: jobbar hemifrån så mycket som möjligt, digitala avstämningar med personalen. Rehab 

har inte haft möjlighet, lätta symtom hos ssk har arbetat hemifrån digital med ronder, möten etc. 

Just nu är det lugnt. Färre provtagningar just. Alla patienter och personal är färdigvaccinerade. 

Digitala möten medarbetarsamtal, teammöte etc. Rehab är inte belastade och uttrycker att de är lite 

bortglömda. 

Lilla Edet: personal dos 1 med biverkningar, patienter färdiga, stor smittspridning i samhället. 

Distansarbete, tagit dator med sig hem vid lätta symtom och kunnat avlasta annan personal. Arbetar 

inte specifikt med rehab med covidpatienter ännu. 

Lysekil: förskonade kring covidpatienter, ingen rehabpatient med covid. Näst intill alla patienter är 

vaccinerade. Personal på första dos. Minimera rehabpersonal i lokalerna med distansarbete. 

Mellerud: mycket smittspårning vid jul. Andra provtagning positiva från sjukhuset. Utmaning med 

demenssjuk positiv. Rehab lugnt, men komplexa problem när det väl tas kontakt. Digitala lösningar 

har vi blivit bra på. 

Munkedal: har haft ett massivt utbrott före jul, nästan alla blev smittade av personal och patienter. 

Rehab positivt arbetssätt med covidpatienter, lägger till grund för fortsatt samarbete med ssk. Alla är 

nästintill vaccinerade av både patient och personal. Lite distansarbete, flyter på. 

Sotenäs: smittspårning, men just nu ganska lugnt. Haft covid enstaka, spridda på oika avd och ord bo, 

fått från sjukhuset när test 2 visat. Klar med vaccinationer patienter, personal dos 1 med kraftiga 

biverkningar minst 50 %. Sparsamt med distansarbete, har egna kontor och stora lokaler. Inga 

specifika covidpatienter på rehab. 

Strömstad: tidigt med vaccinering före nyår på säbo, mycket smittad personal, dröjde med vaccin, nu 

dos 1 av personal och ordinärt boende, fullt på säbo. Antigentester påbörjas måndag. 

Trollhättan: enstaka smittspårningar, dos 2 på säbo, mer än hälften som var borta av personal dos 1. 

Distansarbete vissa uppgifter. Covidpatineter finns inte. 

Uddevalla: covidläge intensiv nov och dec, rehab har undvikit besök. Ärenden rasslar in, ungefär 

samma arbetsbelastning som det brukar. Förskonade av personalsmittade. Vaccinerade både 

personal, säbo och 50 patienter återstår i ordinärt boende. Distansarbete har vi inte skickat med 
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dator hem. Chefer delvis men i största mån på plats. Fysiska förutsättningar finns för avstånd. 

Uddevalla är modellkommun är en av tio för digitala lösningar. Inera kollar på hur kommunerna ska 

klara e-tjänster. Anna återkommer med mer info fortlöpande. 

 

Vänersborg: alla patienter, personal varit 70% sjukskrivna 1-3 dagar, dos 1. Distansarbete, känner att 

jag behöver vara på plats, 7 medarbetare med covid. Distansarbete, legitimerade har möjlighet att 

jobba på distans. Morgonmöte via skype. Måste kunna vara på kontoret inom 30 min, annars stor 

möjlighet att jobba på distans. Covidpatienter, ser inte av så mycket, Förberedde sig för det men har 

inte kommit. Sjukhus kommer med smitta. Personalen har haft oförändrad belastning. 

Covidpatienter kring hjälpmedel. Serlågenergi, inga möten med personal och patienter med 

munskydd och visir, svårt att hålla utb till personal etc. Utmaning! Energin håller på att ta slut. 

Åmål: covidläget lugnt, har haft perioder med smitta i hemtjänst, smittspridning i hemtjänstpersonal, 

inget hos rehab, lugnt i samhället. Patientvaccinationer klara. Personalvaccination klart till idag, men 

14 personer kvar eftersom de fick sluta. 70 % biverkning. Har lyckats rekrytera två at. Har fått 2 

miljoner till HSV, har fått till två tjänster, hoppas på FT två tjänster i och med omställningen och 

teknik som fokus. Använt lokaler, inget distansarbete har varit aktuellt. Digitala möten, veckomöten 

etc. 

 

9. Mötestider 2021 via Teams 
- 21 maj kl 13.00-16.00 
- 24 september kl 9.00-12.00 
- 19 november kl 13.00-16.00 

 


