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Kommunala sjukgymnaster har under året lyckats med sin föresats att hålla det kommunala 

nätverket levande och har haft två träffar, en under våren och en på hösten. Bägge träffarna 

har varit välbesökta och haft god geografisk spridning av deltagarna. 

 

De ansvariga under året för dessa nätverksträffar har gjort ett gott arbete, det har varit stor 

variation och bredd på de olika punkterna på dagordningen, allt från duktiga gästföreläsare, 

till intressanta yrkesrelaterade ämnen som gör att träffarna känns meningsfulla. 

 

Ett genomgående ämne under året har varit den stundande Hemsjukvården, då det inte funnits 

så mycket fakta så har diskussionerna mest handlat om hur det kommer att bli med 

rehabilitering. Vi var alla oroliga över hur det kommer att bli när hemsjukvården ska starta, 

kommunerna tar över ett mycket stort uppdrag, men i dagsläget med små rehab resurser. 

Med de små resurser som tillförs kontra den ambition många kommuner har så ser vi 

faror/risker med ffa vår arbetsmiljö. 

 

Vårens möte var den 22 mars i Obbola.   

Under dagen fick vi lyssna till Charlotte Otterstedt som arbetar på utredningsteamet  

neurorehab i Sävar och på särskilt stöd och habilitering /Ssh) 

David Steinman från Camp visade olika knäortoser .  

Petra Pohl höll en rolig och lärorik förevisning av RGRM där vi fick röra på oss och bli 

svettiga. 

Dagen avslutades med facklig information och diskussioner hur löneprocessen fungerat för de 

som kommit igång med den. 

 

 

Höstens möte var den 11 oktober i Vindeln  
Denna gång var Hemsjukvård den stora punkten  

I Skellefteå kommer man att bilda ett Hälso och Sjukvårdstem, där all HSL personal kommer 

att vara samlade.  I dagsläget har man haft en Rehabenhet och sköterskorna har varit anställda 

under boendecheferna 

I Umeå bildas en central enhet Hälso- och  sjukvård i hemmet. I övriga kommuner har man 

inte hört något om ny organisation ännu. 

Vi pratade om olika projekt som görs ute i kommunerna bla i Vindeln och Skellefteå. 

Erfarenheterna av dessa projekt visar hur viktigt det är med fungerande teamsamarbete för att 

nå resultat   

 

Vi fick tips att läsa en skrivelse som heter ”Ättestupa eller Folkhälsomål” som är framtagen 

av LSR och FSA samt ett antal MAR. I den finns nyckeltal för bemanning och definitioner på 

specifik rehabilitering och vardaghsrehabilitering. Något för alla att läsa igenom och ta med 

sig dessa siffror och synpunkter  när vi ska träffa arbetsgivaren och diskutera bemanning 

 

Sen kom frågor angående Hemsidan, det vore ett bra forum för oss i kommunerna för att 

kunna sprida information till varandra. Det arbetas på att göra en fungerande Hemsida men 

den blir nog inte klar under 2012.  


