
 Rehabchefsnätverket 
 
 
Tid:  fredagen den 4 november 2021 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 – Pernilla Jansson 
  Orust – Torleif Högberg 
  Sotenäs – Birgitta Cederberg 

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

  Uddevalla – Anna Andersson 
Vänersborg – Nathalie Höglander 
Åmål – David Engkvist 
Fyrbodal – Lis Palm  

 
Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 
  sekreterare Birgitta Cederberg 
  suppleant Marita Niemi  

Minnesanteckningar 
1. Presentation av deltagarna / nuläge 

 

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Susanne) 
Minnesanteckningar från 211119 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

3. Stadgar för rehabchefsnätverket 
Stadgar gällande inga ersättare. Vi skickar inga ersättare för ordinarie representant. 

Nätverk 

rehabchefer reglemente 2015.docx
 

Kontaktperson från socialchefsnätverket är Helena Lilliebjelke. Kan bjudas in vid olika frågor. 

Beredningsgruppen ser över antal möte från tre till två per termin. 

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

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund.  
 
Hjälpmedelssamordnare.  
Uddevalla har en arbetsterapeut 90 % som har en roll som hjälpmedelssamordnare. Tittar  

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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Trollhättan har en arbetsterapeut 20 % som arbetar nära förskrivare och ansvarar för särskild 
prövning. Biträdande rehabchef som ansvarar för avtal och representant i hjälpmedelsforum samt 
grundutrustning på säbo (ligger ej i rehabenhetens uppdrag) 
Lysekil har haft 20 % arbetsterapeut som haft den rollen, men har gått i pension. Vill återta. 
Sotenäs har en arbetsterapeut som har en liknande roll. 
 

Hälpmedelssamord

nare_generell beskrivning.pdf
 

 
Ny representant till beredningsgruppen handbok/sortiment efter februari. 
Arbetsterapeut Nadja Ljungqvist från Lysekil behöver ersättas. Representanten behöver vara 
deltagare i nätverk hjälpmedel. 
Uddevalla har eventuellt en representant. Anna återkopplar. 
Beredningsgruppen tar kontakt med nätverk hjälpmedel för dialog, tas upp på nästa 
beredningsgrupp. 
 
Onormalt slitage. 
Nytt omtag från hjälpmedelscentralen gällande onormalt slitage. Viktigt att förskrivare informerar 
brukare och personal kring lånevillkor.  
 

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

Nästa möte 15/2, beredningsgruppen medverkar. 

Hur får vi in en vårdbegäran? Hur arbetar vi i kommunen? Information och kommunikation i SAMSA 

inför hemgång till kommunen. Vi fortsätter arbetet med flödesschema och hoppas presentera det vid 

nästa rehabchefsnätverksmöte. 

Karin Engström Fyrbodal representant i ett uppdrag i att titta på öppenvårdsprocessen, 

beredningsgrupp Västkom. 

Uddevalla kommer att titta på in/utskrivning tillsammans med mobila teamet. En fysioterapeut är 

anställd i det mobila teamet. Diskussion kring  

Anna Ask har varit med på workshop med mobil närvård i samverkan i Fyrbodal, Anette Forsberg 

projektledare. Bland annat pratat om mobila rehabteam, samverkan mellan region och kommun. 

 

6. Kompetensutvecklingsplan 

VGR - KUM 

Legitimerad arbetsterapeut och Legitimerad fysioterapeut_2020.pdf
 

Lidija Beljic Fyrbodal leder arbetsgrupp om kompetensutvecklingsplan där Susanne, Marita, Anna 

(Uddevalla) och Birgitta är med. I mötet i maj visar vi förhoppningsvis ett utkast. 

Sjuksköterskornas kompetensutvecklingsplan har kommit längre och arbetet presenteras i 

eftermiddag på nätverksmötet. 



 Rehabchefsnätverket 
 
 
 

 

7. Välfärdsteknik i samverkan, pågående projekt 
Remiss Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel - Vårdsamverkan i Västra Götaland 

(vardsamverkan.se) 

Förslaget är ute på remiss. 11/3 och 30/3 är det digitala remisskonferenser. 

Digitala hjälpmedel i samverkan, ny titel. 

Börjar med egenmonitorering, sedan läkemedelsrobotar, GPS-larm och verktyg för digital tillsyn. 

Ledningsgruppen medicinteknik, Lena Olsson (MAS Tanum/Strömstad) vår representant har 

informerat om att arbetsgrupp har startats upp kring olika frågor. Bred kompetens ska finnas i 

gruppen.  

Kommunerna måste inte svara. 14 april är sista svarsdatum.  

Adam Krantz kan bjudas in för mer information. 

8. Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Göteborg, Mölndal och Alingsås har begärt avslag. Många bra synpunkter som kommit in från flera. 

Nytt förslag och förtydligande kommer. Ska till SRO inom ett par veckor. 

9. Omvärldsinformation från Lis, se bilaga 

 
Rehab chefer 4 feb 

2022 nyheter.pptx  
• Primärvårdsuppdragets rapport är publicerad. 

• Hälso- och sjukvårdsavtalet. Göteborg, Mölndal och Alingsås har begärt avslag. Många bra 

synpunkter som kommit in från flera. Nytt förslag och förtydligande kommer. Ska till SRO 

inom ett par veckor. 

• SKR har på gång tre kunskapsstöd om vård och rehabilitering i hemmet. 

• Propositioner ska komma gällande:  

o Vård- och omsorgsdokumentation. HSL och SoL. 

o Fast omsorgskontakt. 

• God och nära vård överenskommelse 2022 är påskriven. Nya pengar! 

• VFU kring AT och FT är på gång. Kick off på tisdag för nytt avtal. 

https://www.vardsamverkan.se/nyheter/kick-off-for-vart-nya-vfu-avtal/ anmälan senast i 

dag om VFU. Störst fokus på sjuksköterskor. 

• Dialog kring rekrytering av arbetsterapeut och fysioterapeut. Tidigare har 

rehabchefsnätverket lämnat en skrivelse till socialchefsnätverket som skickade den vidare 

kring att utöka antalet platser för båda utbildningarna. Skrivelsen skickades vidare, ligger på 

ett politiskt plan. 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/remiss-forslag-pa-samverkansavtal-digitala-hjalpmedel/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/valfardsteknik-i-samverkan/remiss-forslag-pa-samverkansavtal-digitala-hjalpmedel/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vardsamverkan.se%2Fnyheter%2Fkick-off-for-vart-nya-vfu-avtal%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.cederberg%40sotenas.se%7Cff4d15b5e69447b9996108d9e7c954e6%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637795674206090286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lg5Pa5cL1tBbROFZfxDJ4Go8k72CXqh0K%2BgLpsAYqcE%3D&reserved=0
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• Flera av oss har erfarenhet av validering av personer med utbildning i andra länder. Det tycks 

vara olika beroende på vilken högskola/universitet som validerar. Lis tar med sig frågan till 

Socialstyrelsen. 

10. Övriga frågor 
Fråga kring att avgipsa radiusfrakturer. Kommunen kan göra det i Uddevalla, komplicerade fall 

konsulteras primärvården. I Åmål har de haft en kompetensutveckling och gör idag det. 

Läkarbesök i hemsjukvården debiteras ej. 

Botox och intensiv träning skrivs inte in i hemsjukvård generellt sett. 

Uppdragsutbildning gällande handrehabilitering, Margareta Persson. Anna Andersson informerar 

att det kan bli aktuellt i höst. Ca 25 platser. 

11. Mötestider via Teams 
- 6 maj 2022 kl. 13.00-16.00 
- 16 september 2022 kl. 09.00-12.00 OBS! ändrat datum 

- 25 november 2022 kl. 13.00-16.00 
 

Tack för idag! 
 
 
 
 


