Rehabchefsnätverket
Nätverket hjälpmedel Fyrbodal
Syfte
Nätverket arbetar på uppdrag av rehabchefsnätverket i Fyrbodal.
Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning
av hjälpmedel.
Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning
och försörjning för patienter i Fyrbodal som omfattas av det kommunala hälso– och
sjukvårdsansvaret.

Nätverket ska vara en resurs för gemensamma frågor inom området hjälpmedel.
Gemensamma kvalitets- och utvecklingsfrågor ska lyftas till rehabchefnätverket i Fyrbodal
för vidare beredning.
Representation
En person från varje kommun, med kompetens inom område hjälpmedel ska ingå i
nätverket. Personen får uppdraget av rehabchefen. Inga ersättare ska utses.
Kommunikation och förankring
Varje deltagare har ett ansvar för kommunikation och återkoppling till hemkommunens
rehabchef.
Sekreteraren från rehabchefsnätverket i Fyrbodal är kontaktperson till nätverk hjälpmedel.
Uppdrag
Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom område hjälpmedel.

Lyfta fram och bevaka Fyrbodalgemensamma hjälpmedelsfrågor till rehabchefnätverket.
Vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom området
hjälpmedel.
Vara ett stöd för varandra, att kunna ställa frågor och ge svar på aktuella hjälpmedelsfrågor.
Föra en dialog avseende hjälpmedelsfrågor som aktualiserats i respektive organisation.

Arbetsformer
Nätverket ska träffas fyra – sex gånger per år, i nära anslutning till Hjälpmedelsforum. En
årsmötesplanering görs i slutet av varje kalenderår.
Ordförande och sekreterare cirkulerar enligt följande princip: Först är man sekreterare,
skriver minnesanteckningar och förmedlar ut till hela gruppen. Nästa möte är man
ordförande, bjuder in till möte, förbereder och håller i mötet. Alla har ansvar för agendan
och det gemensamma utvecklingsarbetet. Alla kan föreslå punkter till kommande möte, vilka
skickas till ordförande.
Frågor till rehabchefsnätverket kommuniceras till sekreteraren för beredningsgruppen
rehabchefsnätverket Fyrbodal.

Vad gäller kostnader för utsedda personer i nätverket bär varje kommun sina kostnader.
Minnesanteckningar skickas till sekreteraren i beredningsgruppen rehabchefsnätverket
Fyrbodal.

Beslutat av rehabchefsnätverket och förankrat i nätverket för socialchefer i Fyrbodal.
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