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Tid:  fredagen den 16 september 2022 kl. 09.00-12.00 
Plats:  Teams 
Representanter: Bengtsfors – Anna Ask 
  Dals Ed –Christina Virevik 
  Färgelanda – Christina Utterberg  
  Lilla Edet – Samantha Selerkvist 
  Lysekil – Marita Niemi 

Mellerud – Ann-Charlotte Östlind 
  Munkedal – Pernilla Jansson 
  Orust – Hanna Abrahamsson 
  Sotenäs – Birgitta Cederberg 

Strömstad – Fredrik Karlsson 
Tanum – Eva Haglund t f (Anette Nyberg) 
Trollhättan – Susanne Westlin 

  Uddevalla – Daniel Lorentsson 
Vänersborg – Nathalie Höglander 
Åmål – David Engkvist 
Fyrbodal – Lis Palm  

 
Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 
  sekreterare Birgitta Cederberg, ersätts idag av Marita 
  suppleant Marita Niemi  

Minnesanteckningar 
1. Presentation av deltagarna 

2. Beredningsgruppernas arbeten 
Presentation av uppdrag och aktuellt. 

Maria Setterberg, Uddevalla. Är representant i beredningsgrupp Handbok och sortiment. Ny i rollen 
sedan våren 2022. Gruppen arbetar med uppföljning och revidering av Handbok för förskrivning av 
personliga hjälpmedel och uppföljning gällande sortimentsfrågor samt revidering av processer inom 
det sortimentsarbete som sker i samverkan med Hjälpmedelscentralen. 
Aktuellt just nu, dubbelförskrivning. 
 
Elisabeth Coster, Strömstad. Är representant i beredningsgrupp avtal och överenskommelse. 
Gruppen arbetar med uppföljning och revidering av Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel och Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra 
Götalandsregionen (avseende hjälpmedel vid medicinsk behandling) och strategiskt ekonomiska 
frågor, prioriteringar och utvecklingsuppdrag. 
Aktuellt just nu, genomgång kommunikationsflöden, rutiner för svinn och onormalt slitage, När och 
vad ska vi vårdgivare fakturera patient? Förslag 20% av inköpsvärde kontra restvärde för produkten. 
 
Susanne Lindquist, Trollhättan, Är representant i beredningsgrupp IT. Gruppen hanterar frågor kring 
utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet, websesam. Beredningsgruppen får 
uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsråd Medicintekniska produkter. Just nu träffas 
gruppen mer sällan då man inväntar nytt system. Endast små uppdateringar görs av websesam. Det 
går trögt med att få fram nytt system. Verkar inte finnas likande system på marknaden.  
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Lena Olsson, MAS Strömstad/Tanum, Är representant i ledningsråd medicintekniska produkter.  
Varit stor omsättning av personer i denna grupp från sjukhusen håll. Ledningsrådet ger uppdrag till 
beredningsgrupperna och fattar beslut. Samordningsfunktionen håller ihop aktuella frågor.  
Aktuellt just nu, digitala hjälpmedel, nytt avtal. Vissa produktanvisningar inom nuvarande 
avtal/överenskommelse kommer att revideras och nya produkter kommer att bli aktuella ex under 
minnestöd kommer läkemedelsautomater vara förskrivningsbara. Anteckningar från ledningsrådet 
finns att läsa,   
Ledningsråd Medicintekniska produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 
Dialog kring kommande förändringar och nytt regelverk som rör socialtjänsten med ex produkter 
som digital tillsyn. 

 

3. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Susanne) 
Minnesanteckningar från 220506 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 
 

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

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan för 2022 Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund.  
Våra representanter har varit och presenterat sig och pratat om vad som är aktuellt för tillfället. 
Nätverk hjälpmedel har inte haft något möte sedan april. Skickar alltid sina minnesanteckningar och 
frågeställningar till beredningsgruppen Rehabchef. 

 

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

Gränslösa chefer  
Gränslösa chefer har nytt möte 19/9.  

Daniel L berättar om förändringar inom NU sjukvården. Arbetsterapi och Fysioterapi på Uddevalla 

sjukhus har slagits ihop och har nu en gemensam chef. Tillsatt teamledare, AT/FT som ansvarar för 

daglig styrning. Kommer att starta nu under hösten. Uddevalla har förlorat en del personal inom 

både arbetsterapi och fysioterapin. Man har varit tvungen att tillfälligt justera omfattningen på viss 

verksamhet, främst dagvård. Det är nu totalt 3 chefer arbetsterapi och fysioterapi på Uddevalla/NÄL.  

Dialog kring punkt från föregående möte220506 kring nödvändiga hjälpmedel / förskrivning från 

sjukhus. Hjälpmedel som sjukhuset önskar att inte förskriva. Synpunkter från grupperna: 

Munkedal: VPL med primärvården/vårdval rehab slutade med att patient kom till korttids istället för 

hemgång. Ansvar?  

Vänersborg: Anser att sjukhuset kan förskriva säng och lyftsele. Kan vi påverka när patient blir 

utskrivningsklar? Svårt för patient att gå hem om inte hjälpmedel finns i hemmet.   

Sjukhuset har sagt att det fungerar lättare med kommunerna men mer svårt med regional 

primärvård. Möta upp vid utskrivning. Se det som en uppföljning. Planera in hembesök.  

Dals ed: Deltar på veckoavstämningen med Nu sjukvården.  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
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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Daniel L beskriver vilka förutsättningar rehab har på sjukhus. Dialog kring vikten av god 

kommunikation i SAMSA ( ex skriva i planeringen att bedömning bör göras av rehab)och vara 

delaktiga i det som står i den förberedda vårdbegäran. Rutin för att uppdatera informationen.   

6. Kompetensutvecklingsplan (Susanne) 
Lidija Beljic Fyrbodal leder arbetsgrupp om kompetensutvecklingsplan där Susanne, Marita, Anna 

(Uddevalla) och Birgitta är med.  

Arbetsgruppen behöver arbeta mer innan material kan presenteras. Planen är att vid nästa möte 

kunna presentera utkast modell/material för fysioterapeuter. Utkast skickas med nästa inbjudan till 

möte. Socialchef Helena Lijlebjelke kommer att bjudas in till mötet. 

7. Omvärldsinformation (info från Lis) 
• Ny äldreomsorgslag, nästa steg för ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 

personer. Remisskommuner Mellerud, Dals Ed och Uddevalla. Viktigt att rehab deltar i 

remissvaret. För information om förslag och remissversionen läs Nästa steg. Ökad kvalitet 

och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (regeringen.se) Remiss av betänkandet 

Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - Regeringen.se  

• Länsgemensamma styrdokument, arbetsgrupp, enkät gick ut, 18 kommuner svarade. 

Vägledning patientfall mm. Det ska bildas en arbetsgrupp med en representant från Borås. 

Lis håller oss uppdaterade.  

• Handledsortoser, riktlinjer ska tas fram i regionen, kommunerna ska få ge synpunkter. Vi 

kommer att få lämna synpunkter via Lis Palm. 

8. Övriga frågor 
• Administrativt stöd vid utbildningar/kurser. Fyrbodal kan vara administrativt stöd om vi 

planerar för uppdragsutbildningar. Kontakta Lis Palm vid eventuell planering.  

• Arbetssätt nätverksfrågor. Den av oss som ställer fråga till nätverket, gör en sammanställning 

av resultatet. Sammanställningen publiceras på ”vår” sida på Fyrbodal. Rutin att vi bara 

svarar den som ställer frågan. Ett enhetligt flöde. Vi vill kunna gå tillbaka till tidigare frågor. 

• Christina Dals Ed projekt gemensamt med Närhälsan med fokus Fallförbyggande.  

Projektplan, målgrupp personer 85 år och äldre som inte har några återkommande insatser, 

Ca 160 personer. En FT 15% från kommun kommer tillsammans med  ssk Närhälsan 15% 

arbeta med uppsökande verksamhet. Förbyggande besök för att kunna bo kvar hemma. Start 

under 2022, pågå i 3 månader sedan utvärderas. Se över förutsättningar med en digital 

lösning/vårdmöte. Bistånd deltar i projektet. Grund från Socialstyrelsen. Förslag från 

Vänersborg använd Otago Träningsprogram fallförebyggande.  

• Finns det syn och hörselinstruktörer i kommunerna, fråga från Lis. Verkar endast finnas i 

Tanum 10% idag. Är uppe på tapeten i flera kommuner. HSV ansvar? 

• Fråga från Vänersborg. Har någon arbetat med riskanalyser, egenkontroller inom våra 

uppdragsområden? Är det något vi kan kika på gemensamt?  Förslag att ha som Tema i 

februari 2023. Natalie presenterar sitt arbete med riskanalyser på möte feb 2023. 

9. Kommande mötestider  
- 25 november 2022 kl. 13.00-16.00 tema ny äldreomsorgslag och 

kompetensutvecklingsmodell Fysiskt möte, återkommer med lokal 
 

https://www.regeringen.se/49ef2a/contentassets/bf57c17d12804992acf4b31349f0df75/sou-2022_41.pdf
https://www.regeringen.se/49ef2a/contentassets/bf57c17d12804992acf4b31349f0df75/sou-2022_41.pdf
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remisslista-avseende-betankandet-nasta-steg--okad-kvalitet-och-jamlikhet-i-vard-och-omsorg-for-aldre-personer-sou-202241/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remisslista-avseende-betankandet-nasta-steg--okad-kvalitet-och-jamlikhet-i-vard-och-omsorg-for-aldre-personer-sou-202241/
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- Nästa års möten 
- 3 februari 2023 kl. 13.00-16.00 
- 28 april 2023 kl. 9.00-12.00 
- 15 september 13.00-16.00 
- 24 november 9.00-12.00 

 
Sekreterare 

Marita Niemi 


