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Tid:   fredagen den 3 februari 2023 kl. 09.00-12.00 
Plats:  Teams 
Representanter: Bengtsfors – Anna Ask  
  Dals Ed –Christina Virevik 
  Färgelanda – Christina Utterberg  
  Lilla Edet – Lisbeth Tilly 
  Lysekil – Marita Niemi kommer att ersättas av Felicia Svensson 

Mellerud – Ann-Charlotte Östlind 
  Munkedal – Pernilla Jansson 
  Orust – Hanna Abrahamsson 
  Sotenäs – Birgitta Cederberg, kommer att ersättas av Elinor Axelsson t f 

Strömstad – Fredrik Karlsson 
Tanum – vakant t f Elisabeth Svensson 
Trollhättan – Susanne Westlin 

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

 
Beredningsgrupp: ordförande Susanne Westlin 
  sekreterare Birgitta Cederberg 
  suppleant Marita Niemi  

Dagordning  
1. Presentation av deltagarna  

Vi hälsar Hanna välkommen, Marita och Birgitta har sitt sista möte. 

2. Genomgång av föregående mötets anteckningar (Marita) 
Minnesanteckningar från 221125 finns på hemsidan: Rehabchefer - Fyrbodals kommunalförbund 

 

3. Nätverk hjälpmedel / beredningsgrupperna hjälpmedel och ledningsrådet för 
hjälpmedel (Marita) 

Minnesanteckningar nätverk hjälpmedel finns på hemsidan Rehabchefer - Fyrbodals 
kommunalförbund. Nästa möte 230215.  
 
Ny representant för ledningsrådet för hjälpmedel. Möte 230125 där Marita deltog. Ersättare för 
tidigare representant Lena Olsson (MAS) är inte riktigt klart. Marita är just nu, vårt förslag är Anna 
Andersson, MAR Uddevalla. 
 
Från senaste ledningsrådet: 
Revidering produktanvisningar elrullstolar / drivaggregat. Förslag att vidga målen, möjliggöra 
aktiviteter i dagliga livet, inte så specifikt som idag. Strama åt kriterierna, förslag total svårighet att gå 
till exempel. Vår representant i beredningsgruppen för handbok sortiment är Maria Setterberg, 
Uddevalla som också är med i Nätverk hjälpmedel.   
 
Beslut på att ändra restidsdebitering för jour. Upplevd orättvisa kring restiddebitering beroende på 
avstånd till hjälpmedelscentral. Påslag på funktionshyran i stället. 

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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Även om hjälpmedel saknar restvärde kommer vi att bli debiterade för t ex onormalt slitage. Har vi 
inte behövt göra tidigare. 
Beslut om ny beredningsgrupp gällande ekonomiområdet. 
 
Revidering om lånevillkor. Större förändringar har skett, därför att det går upp i ledningsrådet. Viktigt 
att använda lånevillkoren vid förskrivning!  Särskilda tillägg finns gällande elrullstolar t ex. 
Samordningsfunktionen kommer att publicera lånevillkoren när det är helt klara.  
 
Information om digitala hjälpmedel. Under våren kommer upphandling av digitala hjälpmedel 
påbörjas. Ny beredningsgrupp kring digitala hjälpmedel inom Socialtjänst. Jenny Haldén, biståndschef 
Trollhättan är representant i beredningsgruppen. 
 

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

Gränslösa chefer (Susanne) 
Susanne har varit på möte kring dokumentet med nödvändiga hjälpmedel, dvs förtydliga vem som 

ansvarar för vad vid utskrivning från sjukhuset. 

De som är representanter i Gränslösa chefer: 

- är beredningsgruppen från oss 

- områdescheferna Närhälsan Rehab Micael Adolfsson och Gunilla Jonsson 

- rehabcheferna på NÄL fysioterapi Lisa Gustafsson och arbetsterapi Pernilla Larsson samt 

rehab på Uddevalla sjukhus Eva Berg 

- Åsa Holmestrand, MedPro representerar Primör, de privata inom Vårdval Rehab. 

Det framkommer att det är sjukhuset som vill revidera dokumentet, vi anser att det inte behövs. Vi 

belyser däremot dialogen mellan parterna vid utskrivning från sjukhuset. 

Möte Susanne, Micael Adolfsson (repr Vårdsamverkan, arbetsgrupp utskrivning) och från NU-
sjukvården Ros-Marie Sandberg, Eva Berg med verksamhetschef paramedicin Jonas Blank. 
Resultatet tar med sig frågan tillbaka till Vårdsamverkan Fyrbodal. Vi och PV står fast vi att avtalet är 
bra innehållsmässigt och att det ska uppdateras, alternativet är att ta bort dokumentet. 
 
De kommuner som har med rehab på planeringsmöten uttrycker att det är en fördel. Orust, Åmål, 
Bengtsfors, Sotenäs. Några ser ökade kostnader med akutbeställningar. Vänersborg deltar inte och 
lyfter frågan, har även fått till sig att de inte gör ADL-bedömningar på sjukhuset. Nathalie undersöker 
vidare gällande ADL-bedömningar. 
 
Uppmana medarbetarna att skriva avvikelser i MedControl. Framföra än en gång till sjukhuset att det 

är förtroendeförskrivning.  

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

(Uddevalla) och Birgitta har varit med. Lidija visar processen och det som är uppdaterat. Nuläge: 3 

mars kommer den att presenteras för Socialchefsnätverket av Lidija och Susanne. Frågor som 

kommer att lyftas är:  
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- Hur kan vi använda specialistkompetensen inom rehab? Utbilda kollegor, samverka mellan 

kommuner.  

Testkommuner kommer att utses.  

Om frågor och synpunkter samt utmaningar/möjligheter skicka till Lidija innan 3 mars. 

Distansutbildning lyfts fram under mötet. 

Svårighet att få en specialistutbildning i jämförelse med sjuksköterskor. Det pågår 

skrivelse/uppvaktning från fackförbunden för att förändra systemet. 

Magisterexamen demens finns på Karolinska Institutet men kostar en hel del. Anna i Bengtsfors 

ställer frågan om hur vi kan arbeta tillsammans för att kunna finansiera. 

6. VFU (Lis) 
Kontaktpersoner har skickats till Göteborgs Universitet via Lis. Listan och VFU-avtalet bifogades i 

kalenderinbjudan. Uppdatera listan och skicka till Lis! 

7. Beredningsgrupp  
2023 års beredningsgrupp förslag är Daniel i Uddevalla och Nathalie i Vänersborg. Nätverket 

väljer dessa som representanter. 

 

8. Övriga frågor 
ADL-intyg inför personlig assistans (Fredrik): 

De patienter som vi har finns kännedom om inom hemsjukvård utfärdar vi, men inte andra. 

ExorLive (Fredrik): 

Fredrik ställer fråga kring servrar. Martin Gustafsson i Trollhättan kan svara på det. 

Flera använder ExorLive. Till exempel Orust, Sotenäs, Lysekil, Åmål, Vänersborg, Trollhättan, 

Färgelanda.  

God och nära vård (Anna): 

Färgelanda har planeringsdag där Lidija ska vara med. 

Strömstad där har PV krokat arm med bistånd. 

Orust har haft Lidija på besök i hela hemsjukvård. Digitaliseringsmöjligheter, vardagsrehabilitering, 

mycket i samverkan.  

Åmål har haft Lidija flera gånger hos oss. Ledning är med, nästa steg är  

Vänersborg har haft kick-off med Lidija. Har projekt där arbetsterapeutisk intervention ska ersätta 

biståndsbedömda insatser. 

Bengtsfors tänker bra. Primärvården är inte med alls. Förslag är en stående punkt på 

rehabchefsnätverket, svar JA. 
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Sotenäs har haft Lidija på ledningsnivå och hon kommer till lokal vårdsamverkan i februari. 

 

Kvalitetsledningssystem (Nathalie): 

Vänersborg har identifierat processer, ska nu se risker och egenkontroller. Lyfter frågan om att göra 

vissa saker gemensamt. Använder 2C8 och Stratius. 

Färgelanda har tidigare gjort i Stratius, ska nu göra om. 

9. Kommande mötestider  
- 28 april 2023 kl. 9.00-12.00 fysiskt möte i Uddevalla på Fyrbodal 
- 15 september 13.00-16.00 
- 24 november 9.00-12.00 fysiskt möte 

 


