Rehabchefsnätverket
Tid:
Plats:
Representanter:

fredagen den 6 maj 2022 kl. 13.00-16.00
Teams
Bengtsfors – Anna Ask
Dals Ed –Christina Virevik
Färgelanda – Christina Utterberg (lite senare)
Lilla Edet – Nathalie Leinonen
Lysekil – Marita Niemi
Mellerud – Ann-Charlotte Andreassen
Munkedal – Pernilla Jansson
Orust – Torleif Högberg slutar
Sotenäs – Birgitta Cederberg
Strömstad – Fredrik Karlsson
Tanum – Anette Nyberg Eva Haglund t f till okt-22
Trollhättan – Susanne Westlin
Uddevalla – Anna Andersson
Vänersborg – Nathalie Höglander
Åmål – David Engkvist
Fyrbodal – Lis Palm

Beredningsgrupp:

ordförande Susanne Westlin, idag ersätter Marita
sekreterare Birgitta Cederberg
suppleant Marita Niemi

Minnesanteckningar
1. Presentation av deltagarna / nuläge
Laget runt.

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Susanne)
Minnesanteckningar från 220204 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.
Ny representant till beredningsgruppen handbok/sortiment.
Maria Setterberg, Uddevalla.
Till hösten bjuder vi in för hjälpmedelstema:
Maria Setterberg, Uddevalla.
Elisabeth Coster, Strömstad, beredningsgrupp avtal handbok
Susanne Lindqvist, Trollhättan, beredningsgrupp IT
Lena Olsson, MAS Strömstad/Tanum, ledningsråd medicintekniska produkter
Svar till nätverket:
Kostnadsansvaret följer hälso- och sjukvårdsavtalet gällande hjälpmedel.
Blankett finns för montering av taklyft till fastighetsägare för att vi inte ska bli återställsskyldiga.

Rehabchefsnätverket
Bifogar minnesanteckningarna från april.

4. Samverkan rehabchefer NU-sjukvård / primärvård / kommun – Gränslösa
chefer (Birgitta)
Möte 25/4. Flöde in/utskrivning från sjukhuset. Vi hoppas kunna visa en översiktlig av flödet i en
begriplig modell framöver.
Understödd hemgång vid stroke. De har kommit igång efter pandemin och hoppas på att utöka med
ytterligare ett team.
Lista hjälpmedel som sjukhuset önskar att inte förskriva:
•
•
•
•

Sängar
Personlyftar och lyftselar
Gåbord
Ståplattform t ex ReTurner

Prata gärna med era medarbetare kring nödvändiga hjälpmedel utifrån ovan listade, så tar vi upp det
nästa möte.

5. Kompetensutvecklingsplan
Lidija Beljic Fyrbodal leder arbetsgrupp om kompetensutvecklingsplan där Susanne, Marita, Anna
(Uddevalla) och Birgitta är med. Vi kommer att ha ett arbetsmöte innan nästa rehabchefsmöte 16/9.
Utkast bifogas dagordning till 16/9.

6. Omvärldsinformation från Lis
Vilka styrdokument har vi i habilitering/rehabilitering. Det finns en gammal vägledning från 2013 och
en SOSFS 2008:20 som upphävdes i feb 2022 samt SIP. Man tittar på om styrdokument behövs.
Arbetsgrupp finns inom kommunerna och VGR. Enkät kommer att gå ut till samtliga 49 kommunerna.
Ett svar ska lämnas. Frågor kring styrdokument, riktlinjer, följsamhet. 10 juni ska den lämnas in.
Beredningsgruppen kommer att se över enkäten och kommer ev att bjuda in till ett kortare möte.

Fysioterapeut från Strömstad har ställt frågan om vi har gemensamt arbete kring fallprevention inom
VGR och kommunerna. Lis ber om vidare formulering av frågeställning.

Regional samverkan digitala hjälpmedel, 38 kommuner har svarat på enkäten. Någon form av
beslutshandling kommer att gå ut. Det rullar på.

YH-utbildning kan vara på gång gällande specialistundersköterska inom rehab.

Rehabchefsnätverket
Pengar nära vård:
Omställning till god och nära vård
Vårdens medarbetare
lidija.beljic@fyrbodal.se är kontaktperson på Fyrbodal kring God och nära vård.
Exempel på finansiering av God och nära vård:
Fallprevention och utbildning i rehabiliterande synsätt för hemtjänst, crosstrainer till de äldre på
säbo – Lilla Edet
Bibehålla funktioner på säbo – Bengtsfors
Förflyttningsinstruktörer – Sotenäs
Utbildning till redan utbildade rehabombud, arbetsterapeut extra anställd – Lysekil

7. Övriga frågor
Vem har betalnings/kostnadsansvar för hjälpmedel om patienten är inskriven i HSV, men
väljer fysioterapeut/arbetsterapeut i primärvården? (Nathalie, Vänersborg)
Svar: kommunen

Har ni tydliga kriterier för att skriva in i hemsjukvård på rehabgrund? (Pernilla, Munkedal)
Svar: det ser olika ut. Rehab är också hemsjukvård.
Vem ordnar hjälpmedel i hemmet efter korttidsvistelse om personen inte skrivs in i HSV inför
hemgång. Är inskriven under korttidsvistelsen. Är det kommunen eller primärvården? (Pernilla,
Munkedal)
Svar: det ser olika ut, samverkan.
Hur gör arbetsterapeuter i funktionsbedömningar? (Eva, Tanum)
Svar: Bedömning, utredning, åtgärd, uppföljning

Färgelanda skickar ut en vädjan om arbetsterapeut kring en dag/vecka under fyra veckor, v. 30-33.

8. Mötestider via Teams
16 september 2022 kl. 09.00-12.00 OBS! ändrat datum
25 november 2022 kl. 13.00-16.00

