
Mötesanteckningar från RAG rehabiliteringsmedicin och FoU  
Zoom-möte 2021-02-17 

Närvarande: Kersti Samuelsson (sammankallande), Björn Börsbo, Agneta Siebers samt Maria Afrell 
(ut). 

1. Dagordning. Utbildningen i synrehabilitering, Forssanslag för nätverksarbete. 
2. Utbildningen i synrehabilitering har 77 betalande deltagare med föreläsare och FoU- gruppen 

blir det sammanlagt 88 personer. Främst är det arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
logopeder som anmält sig. 
Utbildningen som är två heldagar kommer att vara ett Webbinar via ZOOM. Det är mycket 
tekniskt som måste säkerställas innan allt är klart. Kersti har ett hårt arbete med att hålla i 
alla trådar mot exv. den externa webbinar-supporten, föreläsare från Stockholm som 
kommer både att vara på plats och att göra föreläsning via länk. Frågor finns angående hur 
externa datorer kan fungera i landstingets lokaler och samtidigt få tillgång till säker 
internetuppkoppling. Kersti har ännu inte fått kontakt med zoomteknikerna som ska delta 
under seminariet.  
Det är också svårt att få till bra lokaler som även är Corona-säkra. 
Utskick av information till deltagarna för att alla ska vara klara till föreläsningarna startar på 
morgonen den 4/3. 
Kersti frågar föreläsarna om åhörarkopior kan sändas ut efter kursen.  
Efter första dagen kommer det finnas möjlighet för deltagarna att sända in frågor till en 
panel som dag 2 svarar på dessa. 
Intyg för genomgången utbildning kan fås efter förfrågan. 
Agneta kommer att vara på plats i Linköping första dagen för att stötta tekniskt och praktiskt. 
Vid andra tillfället 25/3 kommer FoU-gruppen att delta från Linköping. Även föreläsarna 
kommer då att var i den bokade stor lokalen. 
Kontakt med pressen tas inför dag 2 för att sprida kunskapen om denna typ av utredning och 
rehabilitering. Exempelvis nämndes ”Korren”. 
Fika och lunch måste undersökas för båda dagarna för föreläsare och omkringpersoner. 

3. Forss-medlen som sökt för att skapa nätverk runt synrehabilitering ska egentligen 
slutredovisas i juni i år. Kersti kontaktar Forss för att förlänga tiden för användning av 
medlen.  
För pengarna ska FoU-gruppen göra en forskningsplan för interventionsstudier i 
synrehabilitering inom Sydöstra sjukvårdsregionen. För detta arbete krävs att gruppen träffas 
på plats. 
Rapportskrivning. 
 

Vid pennan 

Maria Afrell  
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