Rehabchefsnätverket
Tid:
Plats:
Representanter:

fredagen den 1 okt 2021 kl. 09.00-12.00
Teams
Bengtsfors – Anna Ask
Dals Ed –Christina Virevik
Färgelanda – Anna-Maria Bonskog ers Katarina Gustafsson
Lilla Edet – Nathalie Leinonen
Lysekil – Marita Niemi
Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen
Munkedal – Malin Petzäll
Orust – Torleif Högberg
Sotenäs – Birgitta Cederberg
Strömstad – Fredrik Karlsson
Tanum – Anette Nyberg
Trollhättan – Susanne Westlin
Uddevalla – Anna Andersson
Vänersborg – Catarina Jakobsson
Åmål – David Engkvist
Fyrbodal – Lis Palm & Lidija Beljic

Beredningsgrupp:

ordförande Susanne Westlin
sekreterare Birgitta Cederberg
suppleant Marita Niemi

Dagordning
1. Presentation av deltagarna
2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Susanne)
Minnesanteckningar från 210521 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund

3. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel och ledningsråd
medicintekniska produkter (Marita)
Idé finns om att avvikelser kring hjälpmedel ska kunna registreras i MedControl.
Från ledningsrådet MTP: en framgångsfaktor som lyftes fram är att ha en hjälpmedelssamordnare
(eller motsvarande) inom verksamheten, som bland annat kan bistå verksamhetschef i frågor om
kompetens. Hjälpmedelsforum har lyft frågan och samlat in underlag:
Förslag beskrivning
hjälpmedelssamordnare.pdf

Lena Olsson, MAS Tanum, är representant för Fyrbodal. Lis tar med sig förslag om att Lena skickar
dagordning så att beredningsgrupp rehabchefer får ta del av den före ledningsråd MTP.
Minnesanteckningar ledningsråd har mailats ut av Lis Palm.

Rehabchefsnätverket
Mötesanteckning
Ledningsråd MTP 2021-09-09.pdf

Utbildning förskrivare av hjälpmedel:
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)
Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan Rehabchefer - Fyrbodals
kommunalförbund.

4. Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa
chefer (Marita, Susanne & Birgitta)

210608 MA
210921 MA
Minnesanteckninga
Gränslösa chefer.docx
Gränslösa chefer.docx
r Samverkan 210527 SAMSA.docx

Hjälpmedelsfrågan vid utskrivning från sjukhuset, arbetsgrupp SAMSA får i uppgift att fortsätta med:
1. Hur förbättrar vi kommunikationen? Tydlighet var och när det ska skrivas.
2. Identifiera/kartlägg vilka patientgrupper där det inte fungerar vid hemgång.
Kan vi använda oss av det som fungerar idag gällande planerade insatser t ex höftop där
färdigt kit finns?
3. Identifiera/kartlägg vilka hjälpmedel som är mest aktuella där det inte fungerar
tillfredsställande.
Understödd hemgång vid stroke. 13/9 startar NU-sjukvården med team som åker hem till pat med
lättare symtom efter stroke. Team med at, ft, ssk och kurator. 2-4 ggr/vecka upp till 6 veckor. 465
patienter får stroke i vårt område, 165 patienter aktuella för understödd hemgång. Vi får uppfattning
att det främst kommer att gälla regionens primärvårdspatienter. Många frågetecken kring
ansvarsfrågan. jukhuset skriver ut patienten, men de bedriver vård i hemmet. NU-sjukvården hade
frågor kring BAB, hur hemtjänst kan utföra insatser i hemmet och hur vi kan samverka. Vi tryckte på
att kommunikationen måste vara tydlig i SAMSA gällande understödd hemgång.

5. Kompetensutvecklingsplan för legitimerade Fyrbodal (Lis & Lidija)
Arbetsgrupp med Annica Hemberg (ssk-chef Uddevalla), Eva Andersson (ssk-chef Orust), Nathalie
Leiononen, Birgitta Cederberg, Lis Palm och Lidija Beljic. Regelbundna träffar sedan augusti. Syfte är
att skapa en Fyrbodalsgemensam strategi och modell för kompetensutveckling. Till exempel hur kan
ett introduktionsår se ut? Hur kan den legitimerade utvecklas? Olika spår. Lidija omvärldsbevakar och
har samlat in mycket material. Sjuksköterskorna först, men all legitimerad personal inkluderad så
småningom.

6. Arbetsgrupp primärvårdsuppdrag och hälso- och sjukvårdsavtalet (Lis &
Birgitta)
Birgitta är Fyrbodals representant i primärvårdsuppdraget som ska kartlägga kommunal primärvård
(kommunal hälso- och sjukvård).

Rehabchefsnätverket
Enkät har skickats ut till samtliga kommuner i vgr och näst intill alla har svarat. Mer info nästa gång
om inte förr.
Se bildspel från Lis

om HSA etc för
ordförande i socialnämnd, socialchefer 17 sep 2021.pptm

Konferens hälso- och sjukvårdavtalet och färdplanen flyttad till 4/10 och 13/10. Följ länken för
anmälan: INSTÄLLT! 23 september 14:00-15:30 - VästKom (vastkom.se)

7. God och nära vård (Lis & Lidija)
Vi kommer att få en enkät i slutet av året för redovisning av medel, vad vi har gjort och får medel
antingen i slutet av året eller i början av nästa år. Fyrbodal betalar ut medel.
Lis har lämnat in förslag till SKR gällande medel för 2022. Fortsatta medel till specialistssk inkl at/ft,
omställningen god & nära vård och vårdens medarbetare.
Många andra satsningar finns i form av äldrelyftet, heltidsresan, förebyggande arbete m m.
Några ex presenteras:
-

-

Trollhättan: inrättande av samverkansteam där hemtjänst planerar hem personer,
samverkan med primärvården, vem gör vad. Arbetsterapeut samarbetar med bistånd
Vänersborg: även där med arbetsterapeut och bistånd. Syfte att senarelägga biståndsinsatser
och främja aktivitet hos patient. Eslöv är inspirationskälla. Blir primärvårdspatienter, ser
svårighet att träffa rätt patient, men bra med fallprevention, uppföljning av hjälpmedel samt
råd och stöd
Sotenäs: specialistusk inom rehab och satsning på förflyttningsinstruktörer.
Uddevalla: kompetenshöjning av baspersonal gällande såromläggning och allmän
omvårdnadskunskap. Utbildning för legitimerade två heldagar föreläsningar god & nära vård.

Tips på personcentrerad vård i app: PCV-appen.

8. Kommunrehab uppdragsbeskrivning (Susanne)
Vi avvaktar med detta.

9. Mötestider via Teams
-

19 november 2021 kl. 13.00-16.00
4 februari 2022 kl. 09.00-12.00
6 maj 2022 kl. 13.00-16.00
9 september 2022 kl. 09.00-12.00
25 november 2022 kl. 13.00-16.00

Tack för idag!

