
Minnesanteckningar vid RMPO, FoU möte 2020-02-13/14. 

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

1. Kort rapportering från respektive klinik. 

2. Synrehabilitering 

i) Vi planerar att genomföra insatser för ökad kompetens när det gäller synrehabilitering 

efter förvärvad hjärnskada i sydöstra sjukvårdsregionen för läkare, optiker, logopeder, 

psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  Vi vill då gärna samarbeta med 

personal från ögonkliniker och syncentraler i regionen. 

Förslag: Två utbildningsdagar under hösten 2020. 

Dag 1: Teoretisk fördjupning med föreläsare som Jan Johansson, Märta Berthold 

Lindstedt. Förslagsvis v 37. 

Dag 2: Klinisk fördjupning med föreläsare från hela rehabiliteringsteamet, Maria 

Jacobsson med flera. Förslagsvis v 40. 

Förslag på ort för första utbildningsdagen är Nässjö och andra dagen Linköping. 

Vi planerar och gör ett förslag till program för dessa två dagar. 

ii) FoU-gruppen kommer att delta under en mottagningsdag på Rehabiliteringsmedicin när 

Jan Johansson har mottagning på kliniken. Förslag 14 eller 15/4. 

iii) Vi planerar också att förbereda för forskningsarbeten samt att identifiera nyckelpersoner 

i våra organisationer. Förslag på forskningsområden är t ex konsekvenser i vardagslivet, 

neuropsykologi, bedömning, effekter av rehabiliteringsåtgärder, hjälpmedel. Ett förslag 

kan vara kartläggning av hur många av alla hjärnskadepatienter inom 

rehabiliteringsmedicins mottagning som har dessa problem. Andra nyckelpersoner kan 

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

Peregovits från Jönköping är intresserad. 

Kersti framför önskemålet till Jan och Märta med förfrågan om att de ger förslag på innehåll 

på utbildningsdagarna. Björn kontaktar Nora med förslag till fördjupningsstudie. Agneta 

kontaktar ögonkliniken och syncentralen i Region Jönköpings län för att inleda ett samarbete. 

3. Vetenskapliga rådet har beviljat medel till att starta upp forskning inom synrehabilitering. 

Kersti arbetar vidare med att planera forskning tillsammans med nyckelpersoner i landet. 

4. EDS och hypermobilitetsprojekt. Maria informerar om en pilotstudie som de har genomfört i 

Västervik under året. Titel på studien är: Kan träning av dynamisk stabilitet och aktivering av 

det proprioceptiva systemet förbättra fysisk funktion vid hypermobilitet. I denna studie har 

13 patienter tränat basala övningar dagligen utifrån en strukturerad modell under 7 veckor. 

Vid 5 tillfällen tränade patienterna tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast. Studien har 

genomförts för att få erfarenheter inför en större RCT med syfte att uppnå minskade 

problem efter träning. En sådan studie behöver genomföras med patienter från flera kliniker 

i landet för att få tillräckligt patientunderlag. Fysioterapeut Helena Romero kan eventuellt 

vara intresserad av att leda en kommande studie tillsammans med andra intresserade. 

5. Ett samverkansprojekt planeras i Linköping inom stroke rehabilitering där rörelseanalys och 

olika avbildningsmetoder kan användas.  Kontakt har skapats med neuroradiologen i 

Linköping. Metoden kan t ex användas för att utvärdera studier där rehabilitering enligt 

modifierat Vasa-koncept används som åtgärd. Nya möten har ägt rum mellan neuroradiolog 

Ida Blystad, medicine doktor, sjukgymnast och forskare Gunilla Frykberg, fysioterapeut Eva 

Lillieqreutz och Kersti. Detta arbete kommer i framtiden att stödjas av den nyanställda FoU-

samordnare Anestis Divanogliou. Fortsatta kontakter och förberedelser är planerade. 

6. 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. Vi diskuterade hur resultatet i denna studie kan analyseras. Därefter planeras en 

eller två artiklar utifrån detta material. Diskussioner har förts med företag för att en 

klinikvänlig simulator ska kunna säljas och användas för körkortsbedömningar. En aktör är 

aktuell och kommer att ta över samt se till att produkten CE märks. 

7. CI-terapi. Maria Landén kommer att skjuta fram sin tidsplan för forskningsarbete. Vi planerar 

att följa upp arbetet tillsammans med Maria under hösten 2020.  

8. Specialiserade kliniska kunskapsstöd. Programmet för trafikmedicin behöver uppdateras. 

Agneta kontaktar de som ansvarar för programmet och frågar om de kan åta sig att 

uppdatera innehållet. När det gäller programmet för ryggmärgsskaderehabilitering avvaktar 

vi med uppdatering tills beslut har tagits när det gäller placering av ryggmärgsskadecentrum 

på nationell nivå. 

9. Planering av nästa möte i Gränna 2-3/4 

(1) Handledning av forskningsstudie om kognitiva problem efter infektion/inflammation 

i hjärnan. Lovisa Hellgren bjuds in till mötet.  

(2) Synrehabilitering 

(3) Rörelseanalys 

(4) CI-terapi, eventuellt flytta till hösten 

(5) Uppdatera dokument om pågående och avslutade forskningsprojekt 

Vid pennan/Agneta Siebers 

 

 


