
 Rehabchefsnätverket 

minnesanteckningar 
 
 
Tid:  fredagen den 19 november 2021 kl. 13.00-16.00 
Plats:  Teams 
Representanter: Bengtsfors – Anna Ask 
  Dals Ed –Christina Virevik 
  Färgelanda – Anna-Maria Bonskog & Katarina Gustafsson 
  Lilla Edet – Malin Persson 
  Lysekil – Marita Niemi 

Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen 
  Munkedal – Malin Petzäll (Pernilla Jansson börjar 3/1) 
  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  

 
Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 
  sekreterare Birgitta Cederberg 
  suppleant Marita Niemi  

Dagordning 
1. Presentation av deltagarna 

Flera roliga saker på gång. Undersköterskor som går specialistundersköterska med inriktning 

rehabilitering, förflyttningsinstruktörer/utbildningar, aktivitetsgrupper, rörelseträning med mera. 

Några som har behov av att rekrytera och andra som använt statliga medel till tjänster. Projekt kring 

sår där HSL-teamet arbetar tillsammans. Olika utbildningsinsatser. 

Vi har en dialog kring organisation för leg arbetsterapeuter och leg fysioterapeuter. Det ser olika ut i 

kommunerna kring alla legitimerade ihop eller tillsammans med andra grupper som arbetar under 

SoL. Olika ledningsnivåer, finns även de som är på verksamhetschefsnivå (avdelningsnivå). 

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Susanne) 
Minnesanteckningar från 211001 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

3. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel och ledningsråd 
medicintekniska produkter (Marita) 

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund.  
Stöddokument för bedömning av för onormalt slitage finns under vårdgivarwebben. 
 
Lena Olsson, MAS Tanum, är representant för Fyrbodal i ledningsrådet för medicintekniska 
produkter. Susanne & Marita har haft möte med henne. De tog upp frågan gällande TENS-frågan, 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/rehabchefsnatverk/
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kommunens behov kontra kostnadsansvar. 21/10 var det möte, minnesanteckningar har ej 
publicerats ännu. De pratade en del om välfärdsteknik. Några workshops har varit, Marita har 
deltagit och ser att vi bör bevaka detta. Flera har svarat på enkät som skickats ut till. Bjuda in Adam 
Krantz på Västkom till rehabchefer. 
 

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

Hjälpmedelsfrågan vid utskrivning från sjukhuset och arbetsgrupp SAMSA. Vikten av kommunikation i 
SAMSA, tillit till den mottagande parten. Olika tolkningar av förskrivningsrätt. Under oktober har NU-
sjukvården haft SAMSA-utbildning. Det har blivit bättre med kommunikationen i SAMSA enligt 
Färgelanda. Marita och Birgitta skickar fråga till Lis som skickar vidare till de andra 
kommunalförbunden gällande nödvändiga hjälpmedel. 
 
Understödd hemgång vid stroke. Inbjudan har skickats, vidarebefordra till era medarbetare. Tips att 
skicka även till vårdval rehab. 23/11 kl. 10-12 på Teams. 
 

5. Primärvårdsuppdrag, hälso- och sjukvårdsavtalet och färdplan god & nära vård 

(Lis & Birgitta) 
Samverkansfrågor, vad är vårt uppdrag och ansvar i hälso- och sjukvården, enkät har skickats ut. 

6. Övriga frågor: 
• Revidering av rehabilitering/habilitering SOSFS 2007:10 samordning av insatser för 

rehabilitering och habilitering ska upphöra på förslag. Lis informerar mer när hon har fått 

info. 

• Kompetensutvecklingsplan arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterskorna har 

arbetat fram ett utkast. Dags för arbetsgrupp kring arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Beredningsgrupp och Anna Andersson, vi bjuder in Lidija Beljic.  
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• Fråga: hjälpmedel på en säng som är i dåligt skick så att förhöjning ej går att höja i 

ordinärt boende. Vems ansvar? Ofta går det att lösa genom anhöriga eller förskrivning av 

säng om svårighet att ta sig upp eller för personalen som ett arbetstekniskt hjälpmedel. 

• Önskemål om handutbildning från arbetsterapeuter. Åmål anlitar MedPro rehab. Det 

finns efterfrågan hos flera arbetsterapeuter. Uddevalla kommer att se över. 

7. Mötestider via Teams 
- 4 februari 2022 kl. 09.00-12.00 

- 6 maj 2022 kl. 13.00-16.00 
- 16 september 2022 kl. 09.00-12.00 

- 25 november 2022 kl. 13.00-16.00 
 
 


