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Tid:   fredagen den 25 november 2022 kl. 13.00-16.00 
Plats:  Fyrbodal Dalsland, Uddevalla 
Representanter: Bengtsfors – Anna Ask  
  Dals Ed –Christina Virevik 
  Färgelanda – Christina Utterberg  
  Lilla Edet – Samantha Selerkvist 
  Lysekil – Marita Niemi 

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

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

  Uddevalla – Daniel Lorentsson, Anna Andersson 
Vänersborg – Nathalie Höglander 
Åmål – David Engkvist 
Fyrbodal – Lis Palm, Lidija Beljic  

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

Dagordning  
1. Presentation av deltagarna  

 

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Marita) 
Minnesanteckningar från 220916 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

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

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan för 221005  Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund.  
 
Hjälpmedelsforum: förskrivarkompetens, viktigt att följa. Se minnesanteckningarna från 
Hjälpmedelsforum. 
Under förskrivarkompetens finns hantering av hjälpmedel, bra utbildning för de som hanterar 
hjälpmedel. 
Rutinen kring onormalt slitage är reviderad. Dokumenten finns under avhjälpande underhåll, 
samarbetsavtalet. Det finns beslutsstöd som gås igenom tillsammans med HMC. 
 

Digitala hjälpmedel, luta er tillbaka och se vad som händer, hälsar Lis      . 
Se ledningsrådets kommande anteckningar gällande läkemedelsrobotar. Bengtsfors använder 
läkemedelsrobot Evondus (10 tkr) på säbo. Uddevalla har en sjuksköterska som arbetar med det. 
 

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

Gränslösa chefer (Marita & Birgitta) 
Senaste mötet 221107.  

Susanne kommer att vara med i möte kring nödvändiga hjälpmedel. Det finns ingen lista kring 
hjälpmedel som sjukhuset inte vill förskriva, men det finns förslag som vi tagit upp här. Vi önskar inte 
revidera dokumentet kring nödvändiga hjälpmedel, men NU-sjukvården önskar revidera. 
 

5. Kompetensutvecklingsmodell (Lidija, Marita, Anna och & Birgitta) 
Lidija Beljic Fyrbodal leder arbetsgrupp om kompetensutvecklingsmodell där Susanne, Marita, Anna 

(Uddevalla) och Birgitta är med.  

Lidija visar först sjuksköterskors kompetensutvecklingsmodell och går över till stegen i 

fysioterapeuternas arbetsmaterial. 

Dialog kring att stegen inte är tidsbestämda. Arbetsgruppen har kommit fram till att inte 

tidsbestämma, individuella bedömningar av erfarenhet. 

Specialist inom fysioterapi eller arbetsterapi finns inget program såsom sjuksköterskan har. Går via 

fackförbunden. Som ft/at sätter du ihop din egen specialistexamen. Läs mer på fackförbundens 

hemsidor.  

Kompetensutvecklingsmodellen för både arbetsterapeut och fysioterapeut presenteras på 

socialchefsnätverket 3/2 2023. 

Presentation och dialog i grupper. Bifogar arbetsmaterial i inbjudan. Läs gärna igenom före mötet 

och fundera över frågorna: 

1. Hur användbar tror du att kompetensutvecklingsmodellen kommer att bli i din verksamhet?  
- Verksamheten är så liten, men i medarbetarsamtal ett hjälpmedel för mig som chef. 
- Bra med verktyg att gå efter. Lyfta all legitimerad personal. 
- Finns något i steget erfaren att bryta ner? Där kommer de flesta att vara under sin 

yrkeskarriär. Kunna arbeta i nätverket och även lokalt gällande vilka utbildningar och 
kompetenser vi behöver och som ska ingå. 

- Hur finansieras en specialistutbildning? 
 

2. Vilka möjligheter ser du? 
3. Kan du redan nu förutse några utmaningar/svårigheter?  
- Om det skulle kopplas till lön 

 
Börja testa i verksamheterna! 
Visa gärna för era verksamheter! Sotenäs – Munkedal – Lysekil kommer att presentera modellen på 
gemensam dag för rehab. Uddevalla har en specialistutbildad fysioterapeut som de har stämt av 
med. 
 
Återkoppla till Birgitta om modellen senast den 14/12. 
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6. VFU (Lis) 
• Dialog kring avtal, praktikplatsen.se, handledare och huvudhandledare 

Sjuksköterskorna använder Praktikplatsen 

För arbetsterapeut och fysioterapeut blir det ofta för att man känner någon för att ordna praktikplats 

utanför lärosätena, finns ingen struktur. Önskan finns att även vi är med på Praktikplatsen.  

Kontaktperson från kommunen kommer att efterfrågas, Lis skickar ut mail med exceldokument, svara 

endast Lis!  

Regionalt avtal finns för VFU med fyra lärosäten, 51 kommuner och regionen. Alla kommundirektörer 

har skrivit under.  

Huvudhandledare är en fråga, det går att dela och även använda sjuksköterskornas 

huvudhandledare. Uddevalla har en huvudhandledare (fysioterapeut) 

Förslag finns om utvecklingsledare om 20 % under 18 månader för att utveckla inom kommunala 

hälso- och sjukvården, se bilaga. 

 

7. Ny äldreomsorgslag på remiss (Anna & Lis) 
Ny äldreomsorgslag, nästa steg för ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer? 

Remisskommuner Mellerud, Dals Ed och Uddevalla.  

Många bra saker, men komplext och omöjligt att finansiera, är några av synpunkterna. 

Exempelvis ställde sig Uddevalla bakom förslaget, positiva till personcentrerat arbetssätt och 

rehabiliteringsperspektivet stärks. 

HSL gäller alla åldrar, SoL för 65+. 

Medicinskt ledningsansvar, specialistsjuksköterska eller läkare. AT eller Ft inte aktuellt, vi ställer oss 

frågan varför? 

Kvalitetsansvarig för sjukvård och rehabilitering i verksamheterna. 

Bifogar bildspel. 

 

8. Socialstyrelsens uppdrag nationella riktlinjer rehabilitering, habilitering och 

hjälpmedel (Lis) 
Svar på frågor, se bilaga och ruta nästa sida: 

1) Ojämlikhet inom hjälpmedel, några kommuner tar avgift 

- Olika målsättning med rehabilitering inom kommunerna. Åtgärda akuta situationer, 

konsultativt arbetssätt, behandlande insatser, delegerade insatser 

- Svårigheter med rekrytering på grund av långt till lärosäten 

2) Utmaningar 

- Flera lärosäten 

https://praktikplatsen.se/
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- För många huvudmän 

3) Mål för verksamheter, vad ska vi ge? Kvalitet, arbeta fram kvalitetsparametrar för rehab 

Rehabilitering är en del av hälso- och sjukvård. Inkludera rehab i gemensamma register, 

t ex palliativa registret. 

  

9. Beredningsgrupp kommande år 

• 2023 års beredningsgrupp 

Finns förslag? Nathalie, Daniel och David är de som har rehabbakgrund. Daniel är 

intresserad. 

Både Marita och Birgitta kommer att sluta sina tjänster och ställer sina platser till förfogande. 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Kommande mötestider  
Obs! ändrat första tillfället. Fysiskt möte i april och november. 

- 10 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 


