
Minnesanteckningar vid RMPO, FoU möte 2019-05-21/22. 

Närvarande: Kersti Samuelsson, Agneta Siebers, Björn Börsbo, Maria Afrell 

Inbjuden: Maria Landén till 2019-05-21 

1. Förberedelser och planeringen av mötet, genomgång av tidigare protokoll samt prioritering 

av aktuella arbetspunkter. Vi förbereder oss inför diskussionen med Maria Landén. 

2. Maria Landén presenterar sin studie. Modifierad CI-terapi i klinisk verksamhet. Studien 

bygger på internt material från Rehabmedicin i Region Jönköping. Resultat och praktiskt 

genomförande över tid. Maria har fått etiskt godkännande för att genomföra studien och för 

att titta i patienternas journaler för kompletterande uppgifter. 

Tillsammans diskuterar vi: 

- Finns det något mer att titta efter och är det något mer som är viktigt för studien att ta fram 

när hon går in i journalerna. 

- Finns det confounders i form av: social status, utbildning, botulinum toxin och eventuellt 

andra diagnoser.  

- Har det hänt något annat mellan träning och uppföljning?  

- Ta reda på tid mellan skada och rehabilitering.  

- Diagnosen kodas.  

- Uppge höger- och vänster i förhållande till hänthet, vilken typ av hjärnskada; 

subaraknoidalblödning, anoxi, tumör, intracerebral blödning, trauma.  

- Notera eventuella läkemedel som påverkar motoriken, exempelvis Baklofen.  

-Annan träning av motorik? Detta går troligtvis inte att få fram men det får ingå i diskussion 

över resultatet.  

Är forskningsgruppen representativ i förhållande till patientgruppen? Inklusionskriterier. Ett 

kriterium är att vara motiverad. Köns- och åldersfördelningar. Hur många får stroke och hur 

många remitteras till CI-terapi?  

Metoden innehåller 3 veckor träning med 11 träningsdagar och 6 månaders-uppföljning. 

3. Planering framåt för Marias arbete. Förhoppningsvis får Maria en till forskarmånad. Därefter 

specialistföreläsning på fysioterapidagarna 20/10. Till RMPO FoU:s nästa möte kommer Björn 

att lägga in materialet i SPSS. Vi fortsätter att diskutera resultat vid nästa tillfälle 4/9 och då 

bjuds Maria in att delta. 

4. Samtal om redovisningen av Maria Afrell och FoU-gruppens FORSS-ansökan. 

5. Genomgång av hemsida och de mötesanteckningar som är utlagda där, en del gamla 

dokument saknas. – Agneta kollar. 

6. Våra specialiserade kliniska kunskapsstöd börjar bli kända och användas mera flitig av andra. 

Lätt, medelsvår och svår hjärnskada är det senaste programmet som är klart och publicerat i 

februari. 

EDS- kunskapsstöd ska uppdateras.  Agneta sänder originalet till Maria A som ändrar efter de 

nya riktlinjerna mars 2017. Därefter reviderar Maria dokumentet. En fråga ställs till den 

nationella gruppen, som nu tillsammans regionen arbetar med ett nationellt kunskapsstöd, 

om Sydöstra regionens publiceringsyta kan vara en bra plats för det nationella dokumentet. 

Dokumentet utgår från Sydöstra regionens kunskapsstöd om EDS/HSD. 

Maria informerade om att ett nationellt dokument, ett faktablad har kommit ut för 

primärvården via SKL. Gruppen som nämndes ovan har tagit fram detta dokument i 

samarbete med SKL. 

7. Planering av nästa möte 4-5 september:  

Tid 4/9 klockan 9- 17. 



a) Maria Landén och Lovisa Hellgren bjuds in för reflektion och handledning av deras 

studier. Maria bjuds in till lunch 4/9 för att därefter delta under eftermiddagen och 

Lovisa bjuds in 5/9 för att delta mellan klockan 10-13. Lovisa har en kvalitativ studie på 

gång. Upplägg och etikansökan för den kvalitativa studien ska tas upp. 

b) Maria Afrells dysautonomistudie. Vi planerar att förbereda FORSS-ansökan och etisk 

ansökan. 

c) Synrehabilitering. Vi har sökt medel för nätverksarbete men vi har ännu inte fått svar på 

detta. Frågor som vi vill arbeta med är diagnosticering, koppling med hjärntrötthet och 

implementering i Sydöstra sjukvårdsregionen. En utbildningsdag kan eventuellt 

arrangeras. Jan Johansson, optiker från Huddinge är den som har stor kunskap inom 

området. Han har vid tre tillfällen hjälpt till med diagnosticering på Rehabmedicin i 

Linköping. 

d) Vi diskuterar en eventuell publikation angående FoU-gruppens arbetssätt, alternativt 

Webb-rehab. Kersti kontaktar Richard Levi som sitter i redaktionsrådet för tidningen 

Neurologi för att kolla vad som kan vara av intresse. 

e) Kunskapsstöd information. 

f) Uppdatering av avslutade projekt.  

g) Finansiering av fortsatta möten diskuteras. Om inga nya FORSS-medel beviljas får varje 

enhet stå för omkostnaderna vid våra arbetsmöten, detta är sannolikt inte något 

problem.  

Vid pennan/Maria Afrell 

 


