
 Rehabchefsnätverket 
 
 
Tid:  fredagen den 21 maj 2021 kl. 13.00-16.00 
Plats:  Teams 
Representanter: Bengtsfors – Anna Ask 
  Dals Ed –Christina Virevik 
  Färgelanda – Katarina Gustavsson 
  Lilla Edet –Nathalie Leinonen 
  Lysekil – Marita Niemi 

Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen förhinder 
  Munkedal – Hampus Markusson (Marie Svensson ersättare) 
  Orust – Torleif Högberg 
  Sotenäs – Birgitta Cederberg 

Strömstad – Fredrik Karlsson förhinder  
Tanum – Anette Nyberg 
Trollhättan – Susanne Westlin 

  Uddevalla – Anna Andersson anslöt senare 
Vänersborg – Catarina Jakobsson (Nathalie Höglander ersätter från dec.) 
Åmål – David Engkvist  

 
Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 
  sekreterare Birgitta Cederberg 
  suppleant Marita Niemi  
 

Minnesanteckning 
1. Presentation av deltagarna 

 

2. Info från Helena Lilliebjelke, vår kontaktperson i socialchefsnätverket 
Presentation av Helena L , Socialchef Strömstad som är vår kontaktperson. Dialog kring områden som 
berör båda nätverken,  Covid rehabilitering ,God och nära vård. Tydliggöra vårt uppdrag, arbeta på 
att bibehålla förmågor. Mer samarbete med baspersonal kring vardagsrehabilitering. Vi ingår i den 
primära vården, rehab är en del av hemsjukvården.  Samverkan med andra vårdgivare i 
hemkommunen. Information ”gränslösa chefer”  

3. Genomgång av föregående mötets anteckningar 
Minnesanteckningar från 210226 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

4. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel 
Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel från mars och april finns på hemsidan Rehabchefer - 
Fyrbodals kommunalförbund.  
 
Väntar fortfarande på övergångsregler efter borttagen produktanvisning för Tyngdtäcken. 
 
Fortsatt planering av översyn av fler produktanvisningar som kan övergå från att vara 
förskrivningsbara till egenansvar är att vänta.  
 
Information från arbetsgrupp ny fördelning av kostnadsansvar för ortopedtekniska produkter, Marita 
Niemi Fyrbodals representant i gruppen. Dessa produkter förtroende skrivs idag av kommunerna. 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
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 Rehabchefsnätverket 
 
 
Kostnadsansvaret finns på ortopedtekniska avdelningarna.  Arbetsgruppen arbetar fram ett 
beslutsunderlag som ska gå till respektive kommun via Västkom.   
 
Alla kommuner har nu fått 2 inloggningar till Crystal Report med personlig inloggning. Vill man ha fler 
får kontakt tas med samordningsansvarig. 
 
Fråga från Nätverk hjälpmedel till Rehabchefnätverk: 
Ska kommunen debitera patienter för förkomna hjälpmedel/skadade hjälpmedel? Se vägledning och 
mallar , Vägledning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) som stöd för 
bedömning. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. 
 
Susanne om TENS, se utskick. 
Information. Nätverket har gemensamt lämnat in skrivelse om förändring av produktanvisningen för 
TENS. Beredningsgruppen Handbok och sortiment har avslagit förändringen. Vi samtycker inte till 
beslutet som beredningsgruppen fattat. Kommunen förskriver liten del av totala mängden.  Möjlighet 
att förlänga beslut/förskrivningen genom att göra särskild prövning till PV hjpm enhet. Står inte något 
i produktanvisning som stödjer detta.  
 

5. Omställningen god & nära vård 
Utvecklingsledare Lidija Beljic presenterar sig och sitt uppdrag. Kommer att arbete under 2 år med 
omställningen god och nära vård på Fyrbodal. Vi är välkomna att kontakta henne för frågor och kan 
bjuda in henne till våra kommuner för dialog kring god och nära vård.  
Hon har nu gjort en nulägesanalys vad som är på gång i vårt område. Går igenom vad omställningen 
innebär. Omställningen kräver förändrade arbetssätt och personcentrerad vård och kommer pågå 
under lång tid. Mycket fokus på rehabiliterande förhållningssätt och förebyggande arbete. Bildspel 
mm kommer med anteckningarna. 
 

6. Arbetsgrupp primärvårdsuppdrag 
Birgitta är utsedd som representant i arbetsgruppen. Gruppen startar upp 27/5. Mer information 

kommer.  

7. Kommunrehab uppdragsbeskrivning 
Anna Ask ställde frågan till nätverket. Dialog om uppdragsbeskrivningar för Kommunal rehabilitering 

och vi beslutar om att ta fram ett gemensamt underlag.  

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

Beredningsgruppen informerar från vårens möten. Kommunikationsmöte kring SAMSA. 
 
Dialogmöte kring kommunikation och hjälpmedel. Har vi samsyn i rehabchefsgruppen? Upplevelsen 
är att dialogen med Nu sjukvården har blivit bättre senaste tiden och fungerar bättre. 
Samverkanmöte med NU sjukvården 27/5 där Marita med arbetsterapeut representanter Lysekil och 
Trollhättan deltar.  
 

9. Mötestider 2021 via Teams 
- 1 oktober kl 9.00-12.00 
- 19 november kl 13.00-16.00 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/vagl-forkommet-hjm/

