
Minnesanteckningar vid RMPO, FoU möte 2019-11-28/29. 

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

Inbjuden: Maria Landén till 2019-11-28 

1. Förberedelser och planeringen av mötet. Vi förbereder oss inför diskussionen med Maria 

Landén. 

2. Ett samverkansprojekt planeras inom stroke rehabilitering där rörelseanalys och olika 

avbildningsmetoder kan användas.  Metoden kan t ex användas för att utvärdera Vasa-

konceptet. 

3. Vasakonceptet. Kersti presenterar idéer om en studie med rehabilitering enligt modifierat 

Vasakoncept. Kontakter har upprättats mellan neuroradiolog Ida Blystad, medicine doktor, 

sjukgymnast och forskare Gunilla Frykberg och fysioterapeut Eva Lillieqreutz tillsammans 

med Kersti. Vasakonceptet skulle kunna genomföras i Linköping och utvärderas med modern 

radiologi i Linköping. Fortsatta kontakter och diskussioner kommer att föras för ett förbereda 

för en eventuell studie. 

4. Trafikmedicin. Kersti presenterar nuläget i FORSS projektet trafikmedicin. Delstudie I är 

avslutad och publicerad. Delstudie II är klar och håller på att publiceras. Delstudie III är 

påbörjad. Där ska specificitet och sensitivitet analyseras. Därefter planeras en eller två 

artiklar utifrån detta material. Diskussioner förs med företag för att en klinikvänlig simulator 

ska kunna säljas och användas för körkortsbedömningar. Flera forskare medverkar i detta 

arbete tillsammans med Kersti. 

5. CI-terapi. Maria Landén presenterar hur långt hon har kommit i sitt arbete som handlar om 

modifierad CI-terapi i klinisk verksamhet. Maria har nu haft ett vetenskapligt föredrag på 

Fysioterapi2019. Maria planerar nu att arbeta vidare med materialet för att skriva en eller 

två artiklar. 

Tillsammans diskuterar vi: 

Syfte: Studera effekter av modifierad CI-terapi i klinisk verksamhet 

- The European Journal of Physiotherapy är ett förslag på tidskrift. 

- Lyfta fram att terapin har använts i många år, riktlinjer, patientcentrerat med PSFS, klinisk 

relevans, kliniskt drivande, organisera verksamheten för att kunna erbjuda mängdträning, 

beteendetekniker, kritisk framgångsfaktor,  

- Kan man se någon delfunktion som förklarar förbättringarna. Beräkna. 

- Selfefficacy, mätt med PSFS. Minsta kliniska relevanta skillnader. 

- Jämföra varje test med PSFS med ”Box plot”. 

- Titta på skillnader i resultat mellan de individer som ligger över respektive under MAL 2.5.  

- Tid efter skada och ålder jämfört med resultat. 

- Hur många får stroke och hur många remitteras till CI-terapi?  

Maria har fått forskarmånad två gånger och hon har sökt ytterligare medel. 

6. Frågor från RMPO angående inventering av forskningsläget inom hela regionens 

rehabiliteringsområden. Ett frågeformulär kommer att skickas ut från RMPO till alla 

enhetschefer inom rehabilitering där uppgifter ska lämnas om respektive områdes 

forskningskompetens. Detta material ska sammanställas för hela regionen för att få en 

översikt av aktuell forskningsverksamhet och för att ge möjlighet att samverka. Vi diskuterar 

och lämnar synpunkter på hur frågorna kan formuleras. Svar skickas till Malin Hegen. 

7. Handlingsplan.  

8. Synrehabilitering. Vi har fått medel för att arbeta med synrehabilitering. Först fick vi från 

FORSS och nu har även medel beviljats från Vetenskapliga Rådet. Vi planerar att arbeta för 



ökad kompetens o synrehabilitering i sydöstra sjukvårdsregionen för läkare, logopeder, 

psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi kommer att förbereda för 

forskningsarbeten samt att identifiera nyckelpersoner i våra organisationer. Nyckelpersoner 

kommer att bjudas in till våra FOU möten under 2020 för att planera detta arbete. 

Se artiklar av Märta Berthold Lindstedt – ”Vision-related symptoms after acquired brain injury 
and the association with mental fatigue, anxiety and depression” och ”Vision-related 
symptoms after acquired brain injury and the association with mental fatigue, anxiety and 
depression” 

9. Specialiserade kliniska kunskapsstöd. Specialiserade kunskapsstödet för hEDS och HMS har 

reviderats. I revideringen gjordes programmet om till ett nationellt specialiserat 

kunskapsstöd. Det finns nu publicerat på regionala sidan för specialiserat kliniskt 

kunskapsstöd men som nationellt program. 

10. Planering av nästa möte, förslag Högby spa och konferens:  

2020-02-13-14 med start klockan 9 

a) Hjärntrötthet 

b) Synrehabilitering 

Kommande möte 2-3/4 med uppföljning tillsammans med Lovisa H och Maria L. Kersti kommer att 

bjuda in RMPO FOU till en träff tillsammans med Jan Johansson i Linköping mellan dessa möten för 

att planera en utbildning inom synrehabilitering som förslagsvis kan arrangeras under hösten 2020. 

Vid pennan/Agneta Siebers 

 

 


